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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του
Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240).

2

Τροποποίηση της 129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017
κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στη
«Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ’
εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34
του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)» (ΦΕΚ Β’ 4190), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3

Καθορισμός τρόπου καταβολής μερισμάτων από
το ΜΤΠΥ για το έτος 2020.

4

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Huthut Omran
του Akram για τελωνειακή παράβαση.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/8756/ΔΠΓΚ
(1)
Τροποποίηση της 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση
του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4
του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών
Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).
γ) του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων,
προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 89).
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2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄ 103).
4. Την αριθ. 340/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).
5. Την αριθ. 140619 ΕΞ 2019/10.12.2019 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/ Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών,
πλην της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων» (Β΄ 4584).
6. Την αριθ. οικ.2/42245/ΔΛΓΚ/29.5.2018 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας, όρων, προϋποθέσεων και λοιπών ζητημάτων
σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών προκαταβολών σε
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας
χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης»
(Β΄ 1942).
7. Τις αριθ. 2/47779/ΔΛΓΚ/15.6.2018 και οικ.2/18754/
ΔΛΓΚ/7.3.2019 αποφάσεις του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας, όρων, προϋποθέσεων και λοιπών ζητημάτων
σχετικά με τη χορήγηση χρηματικών προκαταβολών
σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας
χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού
ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Β΄ 2279
και 843 αντίστοιχα).
8. Το αριθμ. 122350 ΕΞ 2019/31.10.2019 έγγραφο αίτημα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών.
9. Την αριθ. 2/8756/ΔΛΓΚ/17.2.2020 γνώμη της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
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10. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της οικονομικής
ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στο σκέλος των εξόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού 1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
βαθμός βαθμός βαθμός βαθμός βαθμός

2

23

239

23902

2

24

242

24202
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Έξοδα» της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική
και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240), όπως ισχύει, με το οποίο καθορίζεται η
αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εξόδων του κρατικού
προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης εγγράφονται νέοι λογαριασμοί εξόδων ως εξής:

6ος
βαθμός

Περιγραφή

Έξοδα από εξόφληση
υποχρεώσεων ηλεκτρικής
2390289 2390289002 ενέργειας φορέων Γενικής
Κυβέρνησης (άρθρο 58
παρ. 8 ν. 4075/2012)
Δαπάνες πληρωμής
οφειλών ηλεκτρικής
ενέργειας φορέων
2420201 2420201002
Κεντρικής Διοίκησης
(άρθρο 58 παρ. 8
ν. 4075/2012)

Παλαιός
Παλαιός
Κωδικός
Κωδικός
Τακτικού Π/Υ ΠΔΕ

νέος

νέος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης
Π. ΧΑΡΙΤΟΥ
Ι

Αριθμ. 18998
(2)
Τροποποίηση της 129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017
κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στη
«Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ'
εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34
του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)» (ΦΕΚ Β' 4190), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 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», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 34 και 60 αυτού.
3. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

4. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
5. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
6. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών.
7. Την αριθμ. 47/18-07-2019 (Β΄ 3100) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη».
8. Την αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/24.11.2017 κοινή
υπουργική απόφαση που αφορά στη «Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ' εφαρμογή της περ. γ) της
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)» (ΦΕΚ
Β' 4190), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/
24.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά
στη «Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης προσωπικού
στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 κατ' εφαρμογή
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της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α'
265)» (ΦΕΚ Β΄ 4190), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ως εξής:
Άρθρο ΜΟΝΟ
Στο άρθρο 11 της αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938/2017 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος
ως ακολούθως:
«5. Οι Ειδικές Υπηρεσίες δύνανται, βάσει τεκμηριωμένων αναγκών στελέχωσής τους, να αιτηθούν μετά την
οριστικοποίηση των πινάκων κατάταξης ανά θέση που
αφορούν στην υπηρεσία τους, την αύξηση του αριθμού
των θέσεων προς στελέχωση όπως αυτές εκάστοτε περιγράφονται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Για το λόγο αυτό ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας
υποβάλει σχετικό αίτημα στη ΜΟΔ, η οποία αφού το
εξετάσει εισηγείται αναλόγως στο Δ.Σ.».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί ισχύει η αριθμ. 129209/
ΕΥΘΥ 938/24.11.2017 κοινή υπουργική απόφαση που
αφορά στη «Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης
προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014
κατ' εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 34 του
ν. 4314/2014 (Α' 265)» (ΦΕΚ Β' 4190), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
I

Αριθμ. απόφ. Φ.30316/οικ.61255/Δ16.1993
(3)
Καθορισμός τρόπου καταβολής μερισμάτων από
το ΜΤΠΥ για το έτος 2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του π.δ. 422/1981 «Περί
Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων διατάξεων» (Α΄ 114) όπως ισχύουν μετά την
αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226).
2. 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 (Α΄98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
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3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης», όπως ισχύει (Α΄ 168).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/
2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την από 10-12-2019 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ που ελήφθη κατά την
46η Συνεδρίασή του.
7. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την καταβολή των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), ανά ημερολογιακό
τρίμηνο για το έτος 2020.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Huthut Omran
του Akram για τελωνειακή παράβαση.
Δυνάμει της 71/2019 καταλογιστικής πράξης του
Προϊστάμενου του Τελωνείου Χίου , που εκδόθηκε την
03η.12.2019,κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ.2
και 155 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με
το άρθρο 152 παρ.5 του ίδιου ως άνω νόμου για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών),
επιβλήθηκε εις βάρος του Huthut Omran του Akram,
αγνώστου διαμονής, άνευ Α.Φ.Μ., με αριθμό φακέλου
05/000400942, γεν. 17.10.1995, υπηκόου Παλαιστίνης,
πολλαπλό τέλος ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (2.794,92
€), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 παρ.1 εδ.
α’ του ν. 2960/2001. Το ανωτέρω ποσό υπόκειται κατά
την είσπραξή του σε Τ.Χ. και ΟΓΑ (2,4%), σύμφωνα με
τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 30
ημερών από τη δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ.
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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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.

*02006582802200004*

