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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32707
Τροποποίηση της υπ' αρ. 29013/8-3-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ
ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 ΛΟΓΩ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19» (Β΄900).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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).
2. Το άρθρο έκτο της από 20-3-2020 Πράξης 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» (Α΄ 68)
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
2011/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 23,
56, 78, 79 και 80 (Α΄143).
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(O.J ΕΕ L 352 της 24-12-2013).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
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7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.
8. Την υπ’ αρ. 85847/11-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3375).
9. Την υπ’ αρ. 128864/11-12-2019 κοινή απόφαση του
Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας,
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ)»
(Β΄ 4559).
10. Την υπ΄ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)» (ΦΕΚ 2857/Β΄).
11. Το υπ’ αρ. 28923/8-3-2021 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) με θέμα: «Έκφραση γνώμης Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν
κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο
των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων
για τον περιορισμό της διασποράς της νόσουCOVID 19».
12. Την εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 027.
13. Την υπ΄αρ. 29013/8-3-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή
λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020
λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID 19» (Β΄900).
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η Αναλυτική Πρόσκληση που επισυνάπτεται στην υπ΄
αρ. 29013/8-3-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την
περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος
μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου
COVID 19» (Β΄900) τροποποιείται ως εξής:
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1. Η παρ. 3 του κεφαλαίου 4 καταργείται.
2. Το σημείο ββ της περ. β και η περ. δ της παρ. 2 του
κεφαλαίου 6 καταργούνται.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του κεφαλαίου 6
καταργείται.
4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του κεφαλαίου 6 αντικαθίστανται ως εξής: «Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
και στοιχεία της παρ. 2 του παρόντος Κεφαλαίου υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά, και πρέπει να έχουν
συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB».
5. Η τελευταία γραμμή του πίνακα του Κεφαλαίου 5
αντικαθίσταται ως εξής:
96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων
και κέντρων αισθητικής, εκτός από 96.02.2 υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών,
μη κατεργασμένων, 96.02.13.01 - υπηρεσίες
αισθητικού αρωματοθεραπείας, 96.02.13.02 υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής),
96.02.13.03 - υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού
και 96.02.19.01 -υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ)
6. Το κεφάλαιο 7 τροποποιείται ως εξής:
α) Ο αύξων αριθμός «7» της πρώτης παραγράφου διορθώνεται σε «1».
β) Ο αύξων αριθμός «8» της δεύτερης παραγράφου
του κεφαλαίου 7 διορθώνεται σε «2» και η παράγραφος
με το διορθωμένο αύξοντα αριθμό 2α καθώς και η παράγραφος 2β αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (με επισύναψη των
οριζόμενων δικαιολογητικών), η ΕΥΔΕ ΒΕΚ επιβεβαιώνει
την τήρηση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων του Κεφαλαίου 4, βάσει των αναγραφόμενων στα δικαιολογητικά
του Κεφαλαίου 6 που επισυνάπτει ο λήπτης στο ΠΣΚΕ
και ενημερώνει το ΠΣΚΕ με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Για τις επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις τυπικές
προϋποθέσεις συμμετοχής η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ εκδίδει απόφαση
απόρριψης, στην οποία αναγράφεται ποιο ή ποια από
τα προαναφερόμενα σημεία δεν πληρούνται. Η εν λόγω
απόφαση κοινοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα στους
αιτούντες. Για τους λήπτες που δεν εκδίδεται απόφαση
απόρριψης τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει εγκριτική απόφαση. Οι λήπτες της ενίσχυσης των οποίων οι αιτήσεις
χρηματοδότησης γίνονται αποδεκτές, μετά τον παραπάνω έλεγχο, ενημερώνονται από την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο ΠΣΚΕ και τη λήψη σχετικού αυτοματοποιημένου
ηλεκτρονικού μηνύματος από το Σύστημα με την ένδειξη
“Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ’’ (συμπληρώνεται αυτόματα
ο αριθμός αίτησης από το ΠΣΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (συμπληρώνεται αυτόματα η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης από το ΠΣΚΕ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 3.000».
Ως ημερομηνία χορήγησης της απόκτησης δικαιώματος
λήψης της σχετικής ενίσχυσης λογίζεται η ημερομηνία
αποστολής προς τον λήπτη της ενίσχυσης του σχετικού
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αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος από το
ΠΣΚΕ. Με το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ εκδίδει απόφαση έγκρισης των προτάσεων που
έχουν αξιολογηθεί θετικά.
2. β) Στη συνέχεια, η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ με ηλεκτρονικό μήνυμα
καλεί τους λήπτες της ενίσχυσης των οποίων οι αιτήσεις
χρηματοδότησης έγιναν αποδεκτές να της αποστείλουν σε
ηλεκτρονική μορφή, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την
έκδοση της απόφασης έγκρισης της περ. α, φορολογική
ενημερότητα σε ισχύ εκδοθείσα το νωρίτερο 7 ημέρες πριν
την αποστολή της. Εάν από το δικαιολογητικό προκύπτει
ύπαρξη φορολογικής οφειλής και υποχρέωση παρακράτησης ποσού, οι λήπτες υποχρεούνται να αποστείλουν
ταχυδρομικά στην ΕΥΔΕ ΒΕΚ (διεύθυνση: Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ.10181, Αθήνα, με την ένδειξη «ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»),
εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, το πρωτότυπο αυτού.
Η εμπρόθεσμη αποστολή αποδεικνύεται από την απόδειξη παράδοσης για αποστολή. Εάν το ως άνω δικαιολογητικό έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά, δεν απαιτείται η ταχυδρομική αποστολή του. Η ΕΥΔΕ ΒΕΚ αναρτά τις φορολογικές
ενημερότητες στο ΠΣΚΕ. Αν η ως άνω προθεσμία των 15
ημερών παρέλθει χωρίς την αποστολή του αποδεικτικού
(ηλεκτρονικά και, αν απαιτείται, και σε πρωτότυπη μορφή),
τεκμαίρεται ότι σχετική προϋπόθεση δεν πληρούται. Μετά
το πέρας της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών εκταμίευσης η ΕΥΔΕ ΒΕΚ εκδίδει απόφαση με την οποία εισηγείται
θετικά ή αρνητικά για την καταβολή της ενίσχυσης».
γ) Στην περ. α της παρ. 3 του κεφαλαίου 7 οι λέξεις «την
περ. δ της παρ. 2 του Κεφαλαίου 6» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «την παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου».
δ) Η περ. β της παρ. 3 του κεφαλαίου 7 αντικαθίσταται
ως εξής:
«β) Η ΓΔΟΥ μεταφέρει το ποσό κάθε αίτησης χρηματοδότησης, αφαιρουμένου τυχόν παρακρατούμενου
ποσού λόγω φορολογικής οφειλής, το οποίο αποδίδει
στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ., προς τον τραπεζικό λογαριασμό
(ΙΒΑΝ) που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την επιχείρηση,
τον οποίο έχει δηλώσει ο λήπτης της ενίσχυσης στην
αίτηση χρηματοδότησης και στην υπεύθυνη δήλωση του
Παραρτήματος ΙΙ και ενημερώνει την ΕΥΔΕ ΒΕΚ, η οποία
ενημερώνει το ΠΣΚΕ. Σε περίπτωση που διαπιστώσει τη
λήξη της φορολογικής ενημερότητας ενημερώνει την
ΕΥΔΕ ΒΕΚ, η οποία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
ζητά από τον δυνητικό λήπτη να προσκομιστεί εκ νέου,
τάσσοντας προθεσμία 15 εργασίμων ημερών. Εφόσον
εντός της τιθέμενης προθεσμίας προσκομιστεί το απαιτούμενο δικαιολογητικό (συμπεριλαμβανομένης και της
αποστολής του πρωτοτύπου, εάν απαιτείται), η ΕΥΔΕ ΒΕΚ
ενημερώνει το ΠΣΚΕ και για την πληρωμή από τη ΓΔΟΥ
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (α)
ανωτέρω. Αν η τιθέμενη προθεσμία παρέλθει δίχως να
αναρτηθεί και να αποσταλεί, αν απαιτείται, το απαιτούμενο δικαιολογητικό, τεκμαίρεται ότι η σχετική απαίτηση
δεν πληρούται και η ΕΥΔΕ ΒΕΚ εκδίδει απόφαση με την
οποία εισηγείται τη μη καταβολή της ενίσχυσης».
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7. Η παρ. 3 του κεφαλαίου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ.
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και γνωστοποιούνται
στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ προκειμένου να προχωρήσει σε έκδοση
συμπληρωματικής εγκριτικής απόφασης, σε περίπτωση
αναίρεσης της αρχικής αξιολόγησης, ώστε να προχωρήσει στην καταβολή της σχετικής ενίσχυσης. Επίσης,
κοινοποιούνται στις αιτούσες επιχειρήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την ένδειξη “Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ (συμπληρώνεται αυτόματα ο
αριθμός αίτησης από το ΠΣΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός πρόσκλησης από
το ΠΣΚΕ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ/ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (συμπληρώνεται αυτόματα
η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης από το
ΠΣΚΕ)” και μέσω του ΠΣΚΕ, ώστε να λαμβάνουν εγκαίρως γνώση για τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων. Στη συνέχεια, για την αποστολή των φορολογικών
ενημεροτήτων, την πληρωμή από τη ΓΔΟΥ και την ενη-
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μέρωση του ΠΣΚΕ, ακολουθείται η προβλεπόμενη στο
κεφάλαιο 7 διαδικασία».
8. Στην ΥΔ του Παραρτήματος ΙΙ προστίθεται περ. 14
ως εξής:
«14. Ο τραπεζικός λογαριασμός στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ……….. με ΙΒΑΝ ........ έχει δικαιούχο την
επιχείρηση με ΑΦΜ ........ για την οποία και προορίζεται
η εν λόγω ενίσχυση».
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.mindev.gov.gr.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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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.
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