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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3646/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 5230/24.12.2020
απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση τεχνικών και οργανωτικών ζητημάτων για τη
λειτουργία του Συστήματος και της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά
του κορωνοϊού COVID-19, της διαδικασίας επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης συνεδρίας,
των απαιτούμενων διασυνδέσεων του Συστήματος και της Πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά
συστήματα, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης,
καθώς και κάθε αναγκαίας τεχνικής ή άλλης λεπτομέρειας» (Β’ 5723).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της
δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής
μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(Α’ 256) και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 57,
β) 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 (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ),
γ) 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 του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
δ) του άρθρου 29 της από 30.3.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86),
ε) 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),
στ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
(Α’ 134), και ιδίως των άρθρων 47 και 56,
ζ) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της
"Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης
Α.Ε." (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245),
η) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
θ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ι) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους. - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπ’ αρ. 118944/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
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4. Την υπ’ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων
Φορέων» (Β’ 762).
5. Την υπ’ αρ. 2649/2020 απόφαση του Υπουργού
Υγείας «Σύσταση και βασικές παράμετροι λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό
COVID- 19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
των άρθρων 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43)»
(Β’ 1390).
6. Την υπ’ αρ. 2650/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου
Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων εικοστού ένατου
της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(Α’ 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43)» (Β’ 1298).
7. Τα πρακτικά της 30ης Συνεδρίασης και της 31ης
Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για
το έτος 2021.
8. Την υπ’ αρ. 5230/2020 απόφαση του Υπουργού
Επικρατείας: «Ρύθμιση τεχνικών και οργανωτικών ζητημάτων για τη λειτουργία του Συστήματος και της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊού COVID-19, της διαδικασίας επιβεβαίωσης
της προγραμματισμένης συνεδρίας, των απαιτούμενων
διασυνδέσεων του Συστήματος και της Πλατφόρμας με
άλλα πληροφοριακά συστήματα, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαίας τεχνικής ή
άλλης λεπτομέρειας» (Β’ 5723)
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 της υπ’ αρ.
5230/24.12.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας
«Ρύθμιση τεχνικών και οργανωτικών ζητημάτων για τη
λειτουργία του Συστήματος και της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού
COVID-19, της διαδικασίας επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης συνεδρίας, των απαιτούμενων διασυνδέσεων του Συστήματος και της Πλατφόρμας με άλλα πληροφοριακά συστήματα, της διαδικασίας αυθεντικοποίησης,
καθώς και κάθε αναγκαίας τεχνικής ή άλλης λεπτομέρειας» (Β’ 5723), ως εξής:
«Άρθρο 1
Λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης
Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του
κορωνοϊού COVID-19
1. Το Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού
κατά του κορωνοϊού COVID-19, που σχεδιάζεται και
λειτουργεί υπό την ευθύνη και εποπτεία της Η.ΔΙ.Κ.Α.
Α.Ε. έχει ως σκοπό τον προκαθορισμό της ημερομηνίας
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εμβολιασμού των προσώπων που έχουν εγγραφεί στο
Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του
κορωνοϊού COVID-19.
2. Το Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού
κατά του κορωνοϊού COVID-19 διασυνδέεται με το Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιαζομένων κατά του
κορωνοϊού COVID-19 και με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών
από τον κορωνοϊό COVID-19 από τα οποία αντλεί, κατά
περίπτωση, με ηλεκτρονικό τρόπο, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά μέτρα κρυπτογράφησης, τα ακόλουθα
στοιχεία των προς εμβολιασμό προσώπων: α) όνομα, β)
επώνυμο, γ) πατρώνυμο, δ) Μητρώνυμο, ε) ημερομηνία
γέννησης, στ) ΑΜΚΑ, ζ) ομάδα προς εμβολιασμό, η) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας,
ταχυδρομικό κώδικα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και αριθμό κινητού τηλεφώνου), και θ) την
ημερομηνία της πλέον πρόσφατης θετικής διαγνωστικής
εξέτασης, όπως αυτή έχει καταχωρισθεί στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, ανάλογα με τα κριτήρια και την
κατηγοριοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.
Στη συνέχεια, το Σύστημα επεξεργάζεται με αυτοματοποιημένο τρόπο τα ανωτέρω στοιχεία και προβαίνει στον
προκαθορισμό των συνεδριών εμβολιασμού.
3. Μετά τη διενέργεια της συνεδρίας του εμβολιασμού,
τα στοιχεία κάθε προσώπου που εμβολιάστηκε, η ημερομηνία εμβολιασμού, το είδος του εμβολίου και τα στοιχεία συσκευασίας του, τα στοιχεία του επιβλέποντος ιατρού του εμβολιαστικού κέντρου ή του συμβεβλημένου
ιατρού των δομών και το εμβολιαστικό κέντρο ή η δομή
αποστέλλονται, με ηλεκτρονικό τρόπο, εφαρμόζοντας
κατάλληλα τεχνικά μέτρα κρυπτογράφησης, στο Εθνικό
Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID- 19.
4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων και πρόσφορων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας
των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την
καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη
διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και
από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με
το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) της
Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε., ως Υπευθύνης Επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας
του Συστήματος και της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για
την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με
τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας, καθώς και με τους Υπεύθυνους Προστασίας
Δεδομένων (DPO) των εκτελούντων την Επεξεργασία,
εφόσον τέτοιοι υπεύθυνοι έχουν ορισθεί, κατά τον λόγο
της αρμοδιότητάς τους.
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Άρθρο 2
Λειτουργία της Πλατφόρμας Διαχείρισης
Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού
COVID-19 και διαδικασία επιβεβαίωσης
της προγραμματισμένης συνεδρίας
1. Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού
κατά του κορωνοϊού COVID- 19 λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)
και έχει ως σκοπό την οριστικοποίηση του προγραμματισμού των εμβολιασμών.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να ελέγξει αν ανήκει
σε κάποια από τις ομάδες προς εμβολιασμό, σύμφωνα
με τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,
είτε εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμό του
στην ιστοσελίδα http://emvolio.gov.gr και την αντίστοιχη web/mobile εφαρμογή, είτε αποστέλλοντας γραπτό
μήνυμα (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034).
3. Τα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού εμβολιασμού:
α) μέσω της ιστοσελίδας http://emvolio.gov.gr κατόπιν
αυθεντικοποίησής τους με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184),
όπου θα μπορούν: i) να επιβεβαιώνουν τη διαθεσιμότητά
τους ως προς την προγραμματισμένη ημερομηνία της
συνεδρίας εμβολιασμού που εμφανίζεται στην οθόνη, ή
ii) να δηλώνουν, σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας
εκ μέρους τους, διαφορετική ημερομηνία, επιλέγοντας
μια εκ των προτεινόμενων από το σύστημα διαθέσιμων
ημερομηνιών.
β) επιβεβαιώνοντας το προτεινόμενο ραντεβού μέσω
γραπτού μηνύματος (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034).
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Το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει τον μοναδικό κωδικόαριθμό ραντεβού, καθώς και μοναδικό αναγνωριστικό
αριθμό επαλήθευσης (QR Code), ανάλογα με τον τρόπο
που προγραμμάτισε το ραντεβού.
4. Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού
προγραμματίζει ταυτόχρονα και τον επαναληπτικό εμβολιασμό του φυσικού προσώπου, εφόσον προβλέπεται για
το πρόσωπο αυτό επαναληπτικός εμβολιασμός.
5. Τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία του ραντεβού, το φυσικό πρόσωπο λαμβάνει μήνυμα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο (e-mail) και γραπτό μήνυμα
στο κινητό του τηλέφωνο (SMS) υπενθύμισης για την
ημέρα και ώρα ραντεβού μαζί με ειδικό σύνδεσμο (link)
για την ιστοσελίδα με κατάλληλες οδηγίες προετοιμασίας για τη συνεδρία εμβολιασμού.
6. Κατά την προσέλευσή του στο εμβολιαστικό κέντρο,
το φυσικό πρόσωπο δίνει τον κωδικό- αριθμό ραντεβού
ή τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης (QR
Code) και το απαραίτητο ταυτοποιητικό έγγραφο στο
προσωπικό του εμβολιαστικού κέντρου. Το προσωπικό,
αξιοποιώντας το Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού, σαρώνει τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό
επαλήθευσης (QR Code) ή αναζητά με βάση τον κωδικόαριθμό το ραντεβού και το επιβεβαιώνει».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 5230/24.12.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 5723).
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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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.

*02028740107210004*

