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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

7 Μαΐου 2021

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμπλήρωση εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης
μικρής κλίμακας, στην παρ. 1 του άρθρου 30 του
ν. 4495/2017.

2

Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης υπαλλήλων Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA).

3

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση κόστους επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΥΔΙΑ Α.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/39105/1618
(1)
Συμπλήρωση εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, στην παρ. 1 του άρθρου 30
του ν. 4495/2017.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).
3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
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6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
7. Την υπ’ αρ. 2/7-1-2021 κοινή υπουργική απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).
8. Την παρ. 6 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).
9. Την υπ’ αρ. 114218/31.10.1997 κοινή υπουργική
απόφαση «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών Προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
(Β’ 1016).
10. Το άρθρο 30 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του
με το άρθρο 52 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), και ειδικότερα
την παρ. 2 αυτού.
11. Το γεγονός ότι οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) αποτελούν κοινωφελείς εγκαταστάσεις
απαραίτητες για τη λειτουργία των τομέων καθαριότητας
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
12. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μετά την περ. κγ της παρ. 1 του άρθρου 30 του
ν. 4495/2017, προστίθεται περ. κδ ως εξής:
«κδ) εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση
και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
(ΣΜΑ) της υπ’ αρ. 114218/31.10.1997 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 1016), όπως προστατευτική περίφραξη
του χώρου, διαμορφώσεις για την κυκλοφορία και την
εξυπηρέτηση πρόσβασης των οχημάτων συμπεριλαμβανομένων και τυχόν απαιτούμενων αναλημματικών
τοίχων, πετάσματα για αντιανεμική προστασία, τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων (φυλάκιο/κτίριο
προσωπικού),καθώς και τα απαραίτητα δίκτυα υποδομής
για τη λειτουργία του σταθμού και την αντιμετώπιση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.».
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Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 12698 ΕΞ 2021
(2)
Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης υπαλλήλων Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA).
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184)
και, ιδίως, των άρθρων 31, 84 και των παρ. 23 και 50 του
άρθρου 107 του νόμου αυτού.
2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (A’ 134).
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119).
4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121).
7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
8. Της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
9. 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 (Α’ 98), όπως
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διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
Γ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-2-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
Δ. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων
του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω της αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που
εισέρχεται στο σύστημά τους.
Ε. Τα υπ’ αρ. 4823/26-10-2020, 4873/2-11-2020,
5161/23-11-2020, 5255/1-12-2020 και 5595/28-12-2020
αιτήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
το υπ’ αρ. 5549/23-12-2020 αίτημα του e-ΕΦΚΑ και το
υπ’ αρ. 6201/5-2-2021 αίτημα του ΕΟΠΥΥ, στην Ε.Δ.Α.
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).
ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 36122/24-12-2020, 7705/17-3-2021,
35619/18-12-2020, 36526/31-12-2020 και 36525/
30-12-2020 έγγραφα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το υπ’ αρ. 22241/Σ.6605/20-12-2020 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ και το υπό στοιχεία ΔΒ2Α/85/οικ.4139/
12-2-2021 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με
θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης
υπαλλήλων Φορέων Δημόσιας Διοίκησης (oAuth2.0.PA)».
Ζ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διατίθεται η υπηρεσία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων φορέων δημόσιας διοίκησης (oAuth2.0.PA) στα κάτωθι πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου:
• Στο πληροφοριακό σύστημα Θυρίδα e-KEΠ του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
• Στο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Μητρώου
Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
• Στο πληροφοριακό σύστημα της πλατφόρμας επισκέψεων ΚΕΠ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
• Στο πληροφοριακό σύστημα του κέντρου εξυπηρέτησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
• Στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του
e-ΕΦΚΑ.
• Στο πληροφοριακό σύστημα στην Ενιαία υπηρεσία υποστήριξης πολιτών support.services.gov.gr του
e-ΕΦΚΑ.
• Στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «Διαχείριση ατομικών αιτημάτων ασφαλισμένων» του ΕΟΠΥΥ.
2. Η υπηρεσία διατίθεται για την είσοδο των υπαλλήλων τους στις ψηφιακές εφαρμογές κατά την άσκηση
των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και σύμφωνα με
την υπ’ αρ. 29810/23-10-2020 απόφαση του Υπουργού
Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων
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του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες»
(Β’ 4798).
3. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

(3)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση κόστους επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΥΔΙΑ Α.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπό στοιχεία ΑΠ 221/Π14/5/00029/Ε/
Ν.3299/04/28-04-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΥΔΙΑ Α.Ε.», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό του Ξενοδοχείου «ΛΥΔΙΑ», 2*, συνολικής δυναμικότητας 60 δωματίων - 111 κλινών στοn Δήμο Ρόδου
της νήσου Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου.
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Το συνολικό ύψος της επένδυσης οριστικοποιείται στο
ποσό των 763.412,84 €
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και
ογδόντα οκτώ λεπτών (290.096,88 €), που αποτελεί
ποσοστό 38,00 % επί του ενισχυόμενου κόστους της
επένδυσης.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δεκαπέντε
ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (473.315,96 €) που αποτελεί ποσοστό 62,00 % επί του ενισχυόμενου κόστους
της επένδυσης.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 31/07/2019.
Με την απόφαση αυτή επιβλήθηκε κύρωση παρακράτησης επιχορήγησης ύψους πέντε χιλιάδων οκτακοσίων
ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (5.801,94 €),
λόγω μη εμπρόθεσμης κοινοποίησης στην υπηρεσία,
των αλλαγών της μετοχικής σύνθεσης της «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΥΔΙΑ Α.Ε.» με τις αποφάσεις της ΓΣ της
εταιρείας, των ημερομηνιών 31/12/2010 και 10/05/2013.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού διακοσίων τριάντα
πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (235.437,79 €), το οποίο προκύπτει
από την διαφορά 290.096,88 € (συνολική επιχορήγηση) 48.857,15 € (προκαταβολή) - 5.801,94 € (κύρωση παρακράτησης) = 235.437,79 € (υπόλοιπο προς καταβολή).
Δεν απαιτείται απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του
ν. 3908/2011 (Α΄ 8) και το άρθρο 9 του π.δ. 33/2011
(Α΄ 83), καθώς και με το άρθρο 27 και την παρ. 7 του
άρθρου 85 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
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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.

*02018510705210004*

