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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

2

Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο,
Κω, Σάμο και Χίο.

3

Καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία στην λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου
Ερυμάνθου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30780 οικ.
(1)
Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 3 του ν.4194/2013
«Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208), όπως ισχύει.
2. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
4. Την 22631 οικ./17.4.2018 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου,..» (Β΄ 1450).
5. Την Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 347, 350 παρ. 1, 354, 355,
356 και 358 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», (Α΄ 147) όπως ισχύουν.
7. Την με αριθ. 13/1.8.2017 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 381) περί διορισμού του Προέδρου της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Αρ. Φύλλου 2543

8. Τις διατάξεις του π.δ/τος 57/2017 «Οργανισμός της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». (Α΄ 88)
9. Το με αριθ. πρωτ. 207/28.3.2019 έγγραφο της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
10. Τη με αριθ. εγγραφής 44/20.3.2019 (ΑΔΑ:
6ΦΜΓ46Μ4Χ7-ΗΥΠ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προϋπολογισμού, Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Δαπανών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης και
11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους επτά χιλιάδων διακοσίων
(7.200,00) ευρώ, η οποία για το τρέχον έτος ανέρχεται
σε τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600,00) ευρώ περίπου,
ποσό που θα καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών οικονομικού έτους 2019 (Κ.Α.Ε.:
00.0219.0001), για καθένα δε από τα επόμενα έτη, η
εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από πιστώσεις που θα
εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Αρχής, οικείου
οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα
πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σε ένα (1) άτομο.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησής του σε έξι (6) μήνες,
με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι
μηνών, μετά την αποδοχή σχετικής αίτησης του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα
θα αρχίζουν την 16η Ιουνίου και την 16η Δεκεμβρίου
κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή του στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε
ημερολογιακού μηνός.
Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Γραφείο Προέδρου (Τμήμα Πρωτοκόλλου) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, εντός δέκα (10) ημε-
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ρών από την επομένη της ανακοίνωσης της σχετικής
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Αρχής. Στις αιτήσεις
οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και
γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε
περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων που πληρούν τις
τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται με
δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στην Αρχή,
με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Το όνομα του
επιλεγόμενου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής.
Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του
ασκουμένου δικηγόρου, σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνοι
τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης
του απασχολούμενου ασκούμενου δικηγόρου, είναι οι
Νομικοί Σύμβουλοι του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Η αμοιβή
του ασκουμένου δικηγόρου θα καταβάλλεται με βάση το
παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών της Αρχής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2019
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
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7. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ΥΠΟΙΚ 0010218ΕΞ2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη
Παπανάτσιου» (ΦΕΚ 3696/Β’/2016).
10. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης
των συνεπειών των αυξημένων προσφυγικών ροών στα
νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
11. Το γεγονός ότι ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των
προαναφερόμενων νησιών κατά το χρονικό διάστημα
1.6.2018 έως 31.5.2019 υπερβαίνει τη δυναμικότητα φιλοξενίας ανά νησί, όπως αυτή προσδιορίζεται από την
πράξη σύστασης κάθε Κέντρου.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται απώλεια εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνουμε για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
ήτοι από 1.7.2019 έως και 31.12.2019,τη μείωση κατά
τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο,
Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που
προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου
21 του ν. 2859/2000.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2019
Ι

Αριθμ. Α.1229
(2)
Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο,
Κω, Σάμο και Χίο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της πράξης
νομοθετικού Περιεχομένου της 31ης Δεκεμβρίου 2018
(Α΄ 221), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4592/2019 (Α΄ 20).
2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α’ 94).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143).
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).
5. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248).
6. 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).

O Υπουργός

H Υφυπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 126264
(3)
Καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία στην λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου
Ερυμάνθου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
ii. Του π.δ/τος 139/2010 (Α΄ 232) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου».
iii. Των παρ. 3 και 6 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007
(Α΄ 143) «Κώδικας Καταστάσεως Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
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iv. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) για τον
έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές
διοικητικές πράξεις.
v. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(Α΄47) και του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α΄21) που
αφορούν ρυθμίσεις σχετικές με τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
vi. Την 15870/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών με θέμα «Διορισμός του Νικόλαου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου» (ΥΟΔΔ 250).
2. Το 3988/29.05.2019 έγγραφο του Δήμου Ερυμάνθου, με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία η 57/
20.05.2019 απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την καθιέρωση εξαιρέσεων των υπηρεσιών Καθαριότητας, Ύδρευσης και Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου.
3. Την 4434/13.06.2019 βεβαίωση των Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ερυμάνθου στην οποία αναφέρεται ότι πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2019 για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Το γεγονός ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας και της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των παραπάνω υπηρεσιών, επιβάλλεται η λειτουργία τους κατά τα Σάββατα
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
5. Την 57/20.05.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ομόφωνα αποφασίζει: «Το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει ότι όλα τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης της 7ης Συνεδρίασης της 20ης Μαΐου 2019
είναι εξαιρετικά επειγουσών αναγκών, έχουν άμεση
σχέση με την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και τα
συμφέροντα των δημοτών και ως εκ τούτου θεωρεί
ότι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 93,
παρ. 6 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 65,παρ. 5 του
ν. 3852/2010», αποφασίζουμε:
Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία
των υπηρεσιών Καθαριότητας, Ύδρευσης και Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Ερυμάνθου, εγκρίνουμε την
57/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εξαιρούμε από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας
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και καθιερώνουμε την λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητας, Ύδρευσης και των Τεχνικών υπηρεσιών Πολιτικής προστασίας κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές
και τις εξαιρέσιμες .
Το προσωπικό που ορίζεται κατά κατηγορία, κλάδο ή
ειδικότητα είναι το παρακάτω:
• Δύο (2) Οδηγοί οχημάτων ΔΕ29
• Τρεις (3) εργάτες Καθαριότητας ΥΕ16
• Ένας (1) Υδραυλικός ΔΕ24
• Δύο (2) Υδραυλικοί ΔΕ30
• Τρεις (3) Χειριστές Μηχανημάτων Έργου ΔΕ28
• Ένας (1) Οδηγός Φορτηγού ΔΕ29
Το ανωτέρω προσωπικό που προβλέπεται να μετέχει
στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης μπορεί να μεταβάλλεται(αυξάνεται ) κατά σχέση εργασίας, κατηγορία,
κλάδο και αριθμό, χωρίς την έκδοση νέας απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου και κριθεί απαραίτητη η απασχόλησή του από την υπηρεσία και εφόσον έχουν προβλεθεί
και υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις για την κάλυψη της
δαπάνης για την απασχόλησή του.
Η απασχόληση του συνόλου ή μέρους του αναφερόμενου προσωπικού, με εξαιρέσεις σε βάρδιες καθορίζεται
με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και με γνώμονα κάθε
φορά τις υπηρεσιακές ανάγκες, εντός των νομίμων ημερήσιων και εβδομαδιαίων ορίων απασχόλησης.
Η αμοιβή του προσωπικού για τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες θα είναι κάθε φορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σύμφωνα με την 4434/13.06.2019 βεβαίωση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ερυμάνθου δαπάνη που
θα προκύψει θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες σχετικές
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου στους Κ.Α.
20-6012 ποσού 800,00 ευρώ, Κ.Α. 25-6012 ποσού 500,00
ευρώ και 30-6012 ποσού 1.000,00 ευρώ, με τίτλο: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, ανάλογες
πιστώσεις θα προβλεφθούν και στους προϋπολογισμούς
των επόμενων ετών του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 21 Ιουνίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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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.

*02025432606190004*

