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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

5 Ιουλίου 2021

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της προθεσμίας αναβάθμισης των
ενεργών ΦΗΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφαση του Διοικητή
ΑΑΔΕ «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές
πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης
για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό
σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317), όπως ισχύει.

2

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πάργας - Τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Πρέβεζας στο
Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 4443/2019).

3

Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης για το προσωπικού του Λιμενικού
Ταμείου Φθιώτιδας για το Β’ Εξάμηνο του έτους
2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1151
(1)
Παράταση της προθεσμίας αναβάθμισης των
ενεργών ΦΗΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφαση του Διοικητή
ΑΑΔΕ «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές
πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317), όπως ισχύει.
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251).
β) Της υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 317) «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό
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σύστημα των ΦΗΜ», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό
στοιχεία Α.1102/2020 (Β’ 1812), Α.1175/2020 (Β’ 3293),
Α.1239/2020 (Β’ 4755), Α.1282/2020 (Β’ 5830) και
Α.1073/2021(Β’ 1253) αποφάσεις του Διοικητή ΑΑΔΕ.
γ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1166/2018 απόφασης του
Διοικητή ΑΑΔΕ «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου
επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση
δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ»
(Β’ 3603).
δ) Της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 απόφασης
«Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στη ΓΓΠΣ» (Β’ 3517).
ε) Της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1221/2012 απόφασης
«Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των
φορολογικών στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ. κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)»
(Β’ 3513).
στ) Της υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ 1068/1-4-2015 απόφασης «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ.,
πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών
Φ.Η.Μ.» (Β’ 497).
ζ) Tου Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα
της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 5
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.
η) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
2. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, τις
αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του
Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και αρ. (5294 ΕΞ 2020/
17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με
θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
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3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς την εκπλήρωση
της υποχρέωσης αναβάθμισης λογισμικών των χρησιμοποιούμενων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών
(Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ,
ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου), που αφορούν στο πρωτόκολλο
επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση
των δεδομένων τους στο πληροφοριακό σύστημα των
ΦΗΜ, σε συνάφεια με τα μέτρα που λαμβάνονται για
την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης
του ιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Συμπληρωματικές
τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και
κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317), όπως ισχύει,
ως ακολούθως:
Η περ. β’ της παρ. 6.3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται
ως εξής:
«β. Με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, οι υπάρχοντες
ενεργοί ΦΗΜ υποχρεούνται σε αναβάθμιση σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα μέχρι την:
31-08-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν
στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με
τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από
100.000€,
30-09-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν
στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα
με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και
100.000€,
31-10-2021 για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 29 Ιουνίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 145/4
(2)
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πάργας - Τροποποίηση της τοπικής αρμοδιότητας του Υποκαταστήματος Πρέβεζας στο
Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 4443/2019).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α΄ 45) και
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το άρθρο τρίτο της από 24.12.2019 ΠΝΠ (Α΄ 212), που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32) και
ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 15, των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 και των παρ. 5
και 6 του άρθρου 20.
2. Την υπ’ αρ. 88/5/21.11.2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ.
Ελληνικό Κτηματολόγιο με θέμα «Κατάργηση του Ειδικού
Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας-Κατάργηση
του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πρέβεζας-Σύσταση Υποκαταστήματος Πρέβεζας στο Κτηματολογικό
Γραφείο Ηπείρου του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο»
(Β’ 4443).
3. Την υπ’ αρ. 2124129/18.06.2021 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αποφασίζει:
Άρθρο 1
1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Πάργας μετά
την παρέλευση της 19.07.2021, καταργείται.
2. Τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πάργας,
όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή του, υπάγονται
από την 20.07.2021 στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Πρέβεζας που ορίστηκε στο άρθρο 1 της
υπ’ αρ. 88/5/21.11.2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 4443) και από την ίδια ημερομηνία
τροποποιείται για τα ίδια ακίνητα.
Άρθρο 2
Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 1, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Η πρώην Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακας Μόνικα
Χειμώνα του Αλέξανδρου (ΑΔΤ ΑΖ 250249), που υπηρετούσε στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Πάργας της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας,
εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου Υποκαταστήματος Πρέβεζας, σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4512/2018, με σχέση
εργασίας δημοσίου δικαίου.
β) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στην
παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 συνέπειες για
την ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Πάργας προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υπό τις
προβλεπόμενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Αριθμ. 1903
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης για το προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για το Β’ Εξάμηνο του έτους
2021.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του ν. 4354/2015
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).
β) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 112).
γ) Το υπ’ αρ. 13/25-11-1956 β.δ. «Περί συγχωνεύσεως
των Λιμενικών Ταμείων Στυλίδας, Κρεμαστής - Λαρίσης,
Μώλου, Αγίου Κωνσταντίνου Λοκρίδας και Νέας Πέλλης
Αταλάντης» (Α΄ 296).
δ) Την υπ’ αρ. 84/2021 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής
Φθ/δας (ΑΔΑ: Ω3ΠΠΟΡΗ9-Ν7Ν).
ε) Την υπ’ αρ. 2814.1918//2021/12-1-2021 απόφαση
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση
Προϋπολογισμού του Λ.Τ. Φθιώτιδας οικονομικού έτους
2020» (ΑΔΑ: ΨΛ2Ο4653ΠΩ-ΤΡΟ).
στ) Την υπ’ αρ. 1864/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Λ.Τ. Φθιώτιδας (ΑΔΑ: Ψ187ΟΡΗ9-ΤΒ2).
2. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης με αμοιβή, συνολικά μέχρι 240 ώρες
για τη μία (1) μόνιμη υπάλληλο και 1 δόκιμο υπάλληλο
που υπηρετούν στο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, από της
δημοσίευσης της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 31-12-2021, προς αντιμετώπιση παγίων
αναγκών του φορέα, λόγω έλλειψης προσωπικού καθώς
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επίσης εποχικών και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών Β’
εξαμήνου του έτους 2021.
3. Την προκαλούμενη δαπάνη, η οποία προϋπολογίζεται να ανέλθει για το Β’ εξάμηνο του έτους 2021, συνολικά
μέχρι το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00), η οποία θα
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0261
«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του Λ.Τ. Φθιώτιδας οικονομικού
έτους 2021, αποφασίζουμε:
την έγκριση πραγματοποίησης, απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, μέχρι 240 συνολικά
ώρες, με προκαλούμενη δαπάνη μέχρι 1.000,00 €, για 1
μόνιμη υπάλληλο και 1 δόκιμο υπάλληλο που υπηρετούν
στο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, από της δημοσίευσης
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως
31-126-2021, προς αντιμετώπιση παγίων αναγκών του
φορέα, λόγω έλλειψης προσωπικού καθώς επίσης εποχικών και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών Β’ εξαμήνου
του έτους 2021.
Οι υπάλληλοι που θα απασχολούνται υπερωριακά κάθε
φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών, θα εξαρτηθεί από
τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες και θα καθορίζεται
με απόφαση της Διοίκησης του φορέα, προκειμένου να
διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του Λ.Τ. Φθιώτιδας
για το χρονικό διάστημα από της δημοσίευσης μέχρι και
31/12/2021. Σε κάθε περίπτωση οι ώρες υπερωριακής
απασχόλησης δεν δύναται να υπερβαίνουν τις εκατόν
είκοσι (120) ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο. Υπεύθυνος
για τον έλεγχο πραγματοποίησής τους ορίζεται ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας με αναπληρωτή
του τον αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στυλίδα, 18 Ιουνίου 2021
Ο Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΛΟΥΝΑΣ
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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.

*02028970507210004*

