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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 576/1
Διαδικασία καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος
των τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στις επιχειρήσεις Καζίνο.
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α’ 38)
και συμπληρωματικά του ν. 3051/2002 (Α΄ 220),
β) των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 (Α’ 180),
γ) των άρθρων 357 έως και 378 του ν. 4512/2018 (Α’ 5),
δ) του ν. 2206/1994 (Α’ 62), και ιδίως τις διατάξεις της
περ. γ της παρ. 8 του άρθρου 2
ε) του ν. 3139/2003 (Α’ 100) «Ρυθμίσεις για τα καζίνα
Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις».
2. Τις άδειες ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης
καζίνο, που παραχωρήθηκαν με βάση τη διαδικασία του
ν. 2206/1994 (Α’ 62).
3. Τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των επιχειρήσεων που κατέχουν τις
άδειες ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης καζίνο.
4. Την υπό στοιχεία Τ/6736/2003 (Β’ 929) απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε
και κωδικοποιήθηκε με την υπ’ αρ. 303/5/27.02.2018
(Β’ 1025) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
5. Την υπ’ αρ. 125944 ΕΞ 2020/04.11.2020 υπουργική
απόφαση «Κανονισμός Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων» (Β’ 4884).
6. Την υπ’ αρ. 56660/1679/22.12.2011 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β’ 2910).
7. Την υπό στοιχεία 145940/ΕΞ 2020/21.12.2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1089) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
σε συνδυασμό με τις υπ’ αρ. 2/63389/0004/21.07.2016
(Υ.Ο.Δ.Δ. 397) 2/3935/0004/24.07.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428),
υπό στοιχεία οικ 9433 ΕΞ 2019/13.02.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64),
3557 ΕΞ 2020/14.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιες αποφάσεις
περί συγκρότησης της Ε.Ε.Ε.Π.
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8. Τις υπ’ αρ. 6/1/24.4.2012 (Β’ 1347) και 10/3/11.6.2012
(Β’ 2066) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., με τις οποίες εγκρίθηκαν, αντίστοιχα, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης
ως και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π.
9. Την υπ’ αρ. 527/2/10.12.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
«Έγκριση Προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π. έτους 2021».
10. Την υπ’ αρ. 218/2/22.9.2016 (Β’ 3404) απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π. «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης
και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων».
11. Την υπ’ αρ. 111/2/24.6.2014 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
«Κανονισμός καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής
του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών
Παιγνίων που διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνο, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου
8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994, όπως ισχύει» (Β’ 1794).
12. Την ανάγκη αντικατάστασης της ανωτέρω απόφασης.
13. Την από 14.6.2021 κοινή γνωμοδότηση των καθηγητών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Φ. Σπυρόπουλου
και Α. Ηλιάδου.
14. Την υπό στοιχεία Π 270 ΕΞ/25.06.2021 Εισήγηση
του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.
16. Τη συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών
της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό της διαδικασίας καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο
μικτό κέρδος των τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται
στις επιχειρήσεις Καζίνο, ως εξής:
Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τις ανάγκες της παρούσας οι παρακάτω λέξεις ή
φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί:
Ακαθάριστα Έσοδα Τυχερών παιγνίων - GGR (Μικτό
Κέρδος) είναι το ποσό που προκύπτει, εάν αφαιρεθούν
από τον Κύκλο Εργασιών Τυχερών Παιγνίων οι αποδόσεις των κερδών στους παίκτες.
Αποδεικτικό Καταβολής είναι το προβλεπόμενο παραστατικό πιστωτικού ιδρύματος που παραδίδεται στον
καταθέτη, με τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που
αποδεικνύουν την έγκαιρη και ολοσχερή πληρωμή του
Ποσού Καταβολής από κάθε Καζίνο.
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Δήλωση Ακαθαρίστων Εσόδων είναι η δήλωση με την
οποία η επιχείρηση Καζίνο δηλώνει τα Ακαθάριστα Έσοδα Τυχερών Παιγνίων - GGR.
Διαπιστωτική Πράξη είναι η απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με
την οποία διαπιστώνεται η ανάκληση της άδειας λειτουργίας Καζίνο, καθώς και η προσωρινή διακοπή ή η
επανέναρξη της λειτουργίας του.
Παικτική Ημέρα είναι το 24ωρο, που εκκινεί στις 07:00
και λήγει στις 07:00 της επομένης ημερολογιακής ημέρας.
Καζίνο είναι οι επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια λειτουργίας καζίνο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Κωδικός Αριθμός Καζίνο είναι ο κωδικός που αποδίδει
η Ε.Ε.Ε.Π. σε κάθε Καζίνο.
Ποσό Καταβολής είναι το χρηματικό ποσό που οφείλει
να καταβάλει το Καζίνο στην Ε.Ε.Ε.Π. εντός της προβλεπόμενης Χρονικής Προθεσμίας Απόδοσης, και το οποίο
αντιστοιχεί στην συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου
στα Ακαθάριστα Έσοδα Τυχερών Παιγνίων - GGR του
Καζίνο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Χρονική Προθεσμία Απόδοσης είναι το χρονικό διάστημα εντός του οποίου το Καζίνο υποχρεούται να καταβάλει τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου.
Άρθρο 2
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Με την παρούσα καθορίζεται ο ακριβής χρόνος απόδοσης, η διαδικασία και τα αναγκαία έγγραφα που τηρούνται για την καταβολή των χρημάτων της συμμετοχής
του Ελληνικού Δημοσίου στα Ακαθάριστα Έσοδα - GGR
(Μικτό Κέρδος) των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται
στα Καζίνο. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται σε
όλα τα Καζίνο στην Ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο 3
ΠΑΙΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Οι Παικτικές Ημέρες σε εβδομαδιαία βάση, ορίζονται
ως εξής:
α. Πρώτη ημέρα: Από την 7η ώρα της Κυριακής έως
την 7η ώρα της Δευτέρας.
β. Δεύτερη ημέρα: Από την 7η ώρα της Δευτέρας έως
την 7η ώρα της Τρίτης.
γ. Τρίτη ημέρα: Από την 7η ώρα της Τρίτης έως την 7η
ώρα της Τετάρτης.
δ. Τέταρτη ημέρα: Από την 7η ώρα της Τετάρτης έως
την 7η ώρα της Πέμπτης.
ε. Πέμπτη ημέρα: Από την 7η ώρα της Πέμπτης έως
την 7η ώρα της Παρασκευής.
στ. Έκτη ημέρα: Από την 7η ώρα της Παρασκευής έως
την 7η ώρα του Σαββάτου.
ζ. Έβδομη ημέρα: Από την 7η ώρα του Σαββάτου έως
την 7η ώρα της Κυριακής.
Άρθρο 4
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ
4.1 Το Ποσό Καταβολής, για κάθε Παικτική Ημέρα,
καταβάλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π. κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 6 της απόφασης αυτής, εντός του Χρόνου Από-
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δοσης. Σε περίπτωση μη πλήρους και έγκαιρης καταβολής, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται και αναστέλλεται
η λειτουργία του Καζίνο, αυτοδίκαια, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
4.2 Η Χρονική Προθεσμία Απόδοσης του Ποσού Καταβολής για κάθε Παικτική Ημέρα καθορίζεται ως ακολούθως:
Παικτική Ημέρα

Χρονική Προθεσμία
Απόδοσης

Πρώτη ημέρα Από την 7η ώρα
της Κυριακής έως την 7η ώρα
της Δευτέρας

Έως την 7η ώρα
της Τετάρτης
που ακολουθεί

Δεύτερη ημέρα Από την 7η
ώρα της Δευτέρας έως την 7η
ώρα της Τρίτης

Έως την 7η ώρα
της Πέμπτης
που ακολουθεί

Τρίτη ημέρα Από την 7η ώρα
της Τρίτης έως την 7η ώρα της
Τετάρτης

Έως την 7η ώρα
της Παρασκευής
που ακολουθεί

Τέταρτη ημέρα Από την 7η ώρα
της Τετάρτης έως την 7η ώρα
της Πέμπτης

Έως την 7η ώρα
του Σαββάτου
που ακολουθεί

Πέμπτη ημέρα Από την 7η ώρα
της Πέμπτης έως την 7η ώρα
της Παρασκευής

Έως την 7η ώρα
της Τρίτης
που ακολουθεί

Έκτη ημέρα Από την 7η
της Παρασκευής έως την 7η
ώρα του Σαββάτου

Έως την 7η ώρα
της Τρίτης
που ακολουθεί

Έβδομη ημέρα Από την 7η
του Σαββάτου έως την 7η ώρα
της Κυριακής

Έως την 7η ώρα
της Τρίτης
που ακολουθεί

4.3 Σε περίπτωση που η προηγούμενη της λήξης της
Χρονικής Προθεσμίας Απόδοσης ημέρα είναι επίσημη
τοπική ή εθνική αργία, η λήξη της ως άνω προθεσμίας
μετατίθεται για την 7η ώρα της πρώτης εργάσιμης που
ακολουθεί.
Άρθρο 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
5.1 Το Καζίνο με την ολοκλήρωση κάθε Παικτικής Ημέρας υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. τη Δήλωση Ακαθαρίστων
Εσόδων.
5.2 Ακολούθως, το Καζίνο, εντός της Χρονικής Προθεσμίας Απόδοσης, υποχρεούται να καταβάλει το Ποσό Καταβολής στον Τραπεζικό Λογαριασμό της Ε.Ε.Ε.Π., μέσω
ηλεκτρονικής πληρωμής (web banking). Κατ’ εξαίρεση,
σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής με τον παραπάνω
τρόπο, η καταβολή του Ποσού θα πραγματοποιείται με
κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο και πάντοτε εντός της Χρονικής Προθεσμίας
Απόδοσης.
5.3 Με την ολοκλήρωση της καταβολής το Καζίνο
υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. το Αποδεικτικό Καταβολής στο
οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά:
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5.3.1 Η ημερομηνία έκδοσης του Αποδεικτικού Καταβολής, με την ακριβή ημερομηνία της συναλλαγής.
5.3.2 Τον καταθέτη (Επωνυμία Επιχείρησης Καζίνο).
5.3.3 Το Ποσό Καταβολής.
5.3.4 Την αιτιολογία κατάθεσης που, για τις ανάγκες
της παρούσας, αναφέρει:
α. Τον Κωδικό Αριθμό Καζίνο, όπως προσδιορίζεται
στο άρθρο 10 της παρούσας.
β. Την ένδειξη ΠΚ (Ποσό Καταβολής).
γ. Τον αριθμό Ημέρας ή των Ημερών Διεξαγωγής
Παιγνίων, στην/στις οποία/ες αντιστοιχεί το Ποσό Καταβολής που καταβάλλεται, όπως ορίζεται στο πίνακα
της παραγράφου 4.2 του άρθρου 4 της παρούσης (π.χ.
1,2,3, κ.ο.κ., όταν πρόκειται για μία (1) ημέρα ή 5+6+7
κ.ο.κ όταν πρόκειται για περισσότερες της μίας ημέρες).
δ. Τις ημερομηνίες των Ημερών Διεξαγωγής Παιγνίων,
στις οποίες αφορά το Ποσό Καταβολής (π.χ. 1-2/7/21,
2-3/7/21, 3-4/7/21 κ.ο.κ).
Άρθρο 6
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
6.1 Η μη πλήρης και η μη εμπρόθεσμη καταβολή
του Ποσού Καταβολής από το Καζίνο, επιφέρει αυτοδίκαια, εκ του νόμου, προσωρινή αναστολή ισχύος της
άδειας λειτουργίας του και διακοπή της λειτουργίας
του, από την επόμενη ημέρα της Χρονικής Προθεσμίας
Απόδοσης.
6.2 Εφόσον το οφειλόμενο Ποσό, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις του, καταβληθεί, με νεότερη πράξη
της ΕΕΕΠ διαπιστώνεται η παύση της αναστολής και
επανεκκινεί η λειτουργία του Καζίνο.
6.3 Ανεξάρτητα από τις συνέπειες των παραγράφων
6.1 και 6.2, η διαπίστωση τριών (3) παραβάσεων ανά
έτος, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για
δύο (2) μήνες. Προσωρινή ανάκληση της άδειας, πριν
την παρέλευση των δύο (2) επόμενων της προηγούμενης ανάκλησης, οικονομικών ετών, επιφέρει οριστική
ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύμβασης
από την Ε.Ε.Ε.Π.
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Άρθρο 7
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
Η λειτουργία του Καζίνο κατά παράβαση της αναστολής, επιφέρει αυτοδίκαια οριστική ανάκληση της άδειας,
γεγονός που διαπιστώνεται με πράξη της Ε.Ε.Ε.Π. και
επέρχονται οι συνέπειες της παραγράφου 1 του άρθρου
52 του ν. 4002/2011.
Άρθρο 8
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΖΙΝΟ
Για τις ανάγκες της παρούσας τα Καζίνο κωδικοποιούνται ως εξής:
α. Καζίνο Αιγαίου: ΚΑΓ
β. Καζίνο Αχαΐας: ΚΑΧ
γ. Καζίνο Θεσσαλονίκης: ΚΘΣ
δ. Καζίνο Θράκης: ΚΘΡ
ε. Καζίνο Κέρκυρας: ΚΚΡ
στ. Καζίνο Λουτρακίου: ΚΛΚ
ζ. Καζίνο Πάρνηθας: ΚΠΡ
η. Καζίνο Πόρτο Καρράς: ΚΠΚ
θ. Καζίνο Ρόδου: ΚΡΔ
ι. Καζίνο Φλώρινας: ΚΦΛ
Άρθρο 9
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η με αριθμό 111/2/24.6.2014 (Β’ 1794) απόφαση
της Ε.Ε.Ε.Π.
Άρθρο 10
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ
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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.

*02028293006210004*

