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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 22176 ΕΞ 2021
Ρύθμιση ειδικών τεχνικών θεμάτων μετάδοσης
και αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων του Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
I) 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 του στοιχείου ιβ) της παρ. 2 του άρθρου 114,
2. του ν. 3592/2007 «Συγκέντρωση και αδειοδότηση
Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις»
(Α’ 161) και συγκεκριμένα των διατάξεων της παρ. 9 του
άρθρου 13 αυτού,
3. του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 82) και ιδίως του άρθρου 80 αυτού,
4. του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 167) και συγκεκριμένα του άρθρου 234
αυτού,
5. της υπό στοιχεία οικ. 93/Φ.211/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Έγκριση
Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων
(ΕΚΚΖΣ)» (Β’ 751),
6. της υπ’ αρ. 14879/2018 απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ.
42800/05.12.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό “Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος”» (Β’ 4991),
7. της υπό στοιχεία οικ. 45858/1799/Φ.150/2013
απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων «Περιορισμός του αριθμού των προς πα-

Αρ. Φύλλου 3011

ροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας
ψηφιακής ευρυεκπομπής Εθνικής και Περιφερειακής
κάλυψης και καθορισμός του είδους της διαδικαστικής
διαδικασίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του
ν. 4070/2012» (Β’ 2359),
8. της υπό στοιχεία οικ. 547/Φ111Α/10.12.2019 κοινής
απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής κατ’
εφαρμογή των Διεθνών Συμφωνιών» (Β’ 4652),
9. της υπό στοιχεία οικ. 18/30-04-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό «Τροποποίηση της 14879/2018
υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 42800/05.12.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ’’Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος’’»
(Β’ 4991)» (Β’ 1752),
10. της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου
2018 για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΕ L 321 της 17.12.2018, σ. 36 - 214),
11. της απόφασης (ΕΕ) 2017/899 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017
σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470790 MHz στην Ένωση (EE L 138, 25.05.2017, σ. 131-137),
12. της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/687 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 694-790 MHz για επίγεια
συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για ευέλικτη
εθνική χρήση στην Ένωση (ΕΕ L 118, 04.05.2016, σ. 4-15),
13. της Περιοχικής Διακρατικής Συμφωνίας SEDDIF
(South Europe Digital Dividend Implementation Forum)
«MULTILATERAL FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN
THE ADMINISTRATIONS OF ALBANIA, AUSTRIA, BOSNIA
AND HERZEGOVINA, BULGARIA, CROATIA, GREECE,
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA,
HUNGARY, MONTENEGRO, ROMANIA, SERBIA, SLOVENIA,
TURKEY AND UKRAINE on the frequency plan for the
future digital terrestrial television in the frequency band
470-694 MHz» της 5ης Δεκεμβρίου 2017,
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14. της Περιοχικής Διακρατικής Συμφωνίας Trans
Adriatic Agreement «Framework Multilateral Agreement
between the Administrations of Albania, Croatia, Greece,
Italy, Montenegro, San Marino and Slovenia on the
replanning principles for the frequency plan concerning
future digital terrestrial television networks in the
frequency band 470-694 MHz (in the coastal area of the
Adriatic and the Ionian Sea)» της 3ης Οκτωβρίου 2017,
15. των Τελικών Πράξεων της Περιοχικής Διάσκεψης
Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) Γενεύη 2006, για τον σχεδιασμό της επίγειας
ψηφιακής υπηρεσίας ευρυεκπομπής σε τμήματα των
Περιοχών 1 και 3 στις ζώνες συχνοτήτων 174-230 MHz
και 470- 862 MHz, (RRC -06) και την αναθεώρηση της
Συμφωνίας της Στοκχόλμης 1961, (RRC-06- REV.ST61),
16. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
17. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
18. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
19. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και διορθώσεις σφαλμάτων, Α’ 126),
20. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
21. της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
22. της υπό στοιχεία Υ6/2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
στον Πρωθυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 64),
23. της υπ’ αρ. 15715/2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εκχώρηση φάσματος
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στη “ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, INTERNET ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.”» (ΝΕΡΙΤ
Α.Ε.) (Β’ 1956),
24. της υπό στοιχεία (ΕΕΤΤ) ΑΠ716/003/2014 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ 707/2/13.02.2014 «Χορήγηση στην Εταιρεία
με την Επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”, Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την Εγκατάσταση,
Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, και την παροχή διαθέσιμων στο
κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Β’ 1693).
ΙΙ)
1. Την υπ’ αρ. 6243/8-06-2021 (υπ’ αρ. ΕΜΠ 22/
9-06-2020 ΥΨηΔ) επιστολή της DIGEA, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι οι εν λόγω τεχνικές αλλαγές θα συντελεστούν με ίδια μέσα των παρόχων (ΕΡΤ-DIGEA).
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2. Το υπ’ αρ. 1300/11-6-2021 έγγραφο της ΕΡΤ Α.Ε (Α.Π.
19188ΕΙ2021/ΥΨηΔ 14-06-2021) με το οποίο παρέχει
τη σύμφωνη γνώμη της για την αμοιβαία ανταλλαγή
διαύλων μεταξύ των παρόχων ΕΡΤ και DIGEA καθώς
επίσης και σε όλες τις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες
που απαιτούνται.
3. Την υπ’ αρ. 9260/10.06.2019 μελέτη του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα «Τελική Έκθεση Απολογισμού του έργου “Πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τη
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
που αφορούν στη διάρθρωση των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, με βάση τα αποτελέσματα των συμφωνιών στα πλαίσια του SEDDIF και
του TAIG”», ως και την συμπληρωματική από 14-6-2021
(Α.Π.19558ΕΙ2021/ΥΨηΔ 15-06-2021) εισήγηση για την
βελτιστοποίηση διαύλων του Χάρτη Συχνοτήτων.
4. Το υπ’ αρ. 18254/16-6-2021 (Α.Π.: 19738ΕΙ2021/
ΥΨηΔ 16-06-2021) έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) «’Έλεγχος λήψης
Τηλεοπτικών Προγραμμάτων στην περιοχή των Νοτίων
Προαστίων της Αττικής».
5. Την αναγκαιότητα συγχρονισμού των κέντρων εκπομπής και βελτιστοποίησης σημείων του χάρτη συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού
σήματος για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας
επίγειας ευρυεκπομπής σε συγκεκριμένες γεωγραφικές
περιοχές της Επικράτειας (ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ), κατόπιν σχετικής διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα
και τις απόψεις των παρόχων δικτύου..
6. Την επείγουσα ανάγκη ρύθμισης ειδικών τεχνικών
θεμάτων μετάδοσης και αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων του Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής με σκοπό την
διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της υπηρεσίας επίγειας ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος και
προς όφελος των πολιτών συγκεκριμένων γεωγραφικών
περιοχών (ΝΟΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ).
7. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν
μεταβάλλει ουδόλως τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
Χάρτη Συχνοτήτων καθώς αποτελεί εναλλαγή δύο διαύλων μεταξύ των Παραρτημάτων Α1 και Α2 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. 18/30-04-2020 κοινής απόφασης
του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό «Τροποποίηση της 14879/2018 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της
42800/05.12.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ’’Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος’’» (Β’ 4991)» (Β’ 1752).
8. Την υπό στοιχεία Α.Π.: 20412ΕΞ2021/ΥΨηΔ
22/06/2021 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων
της ΓΔΟΔΥ.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Ο δίαυλος 23 του Παραρτήματος Α1 του άρθρου
3 της υπ’ αρ. οικ. 18/30-04-2020 κοινής απόφασης
του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό «Τροποποίηση της 14879/2018 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της
42800/05.12.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό ’’Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος’’» (Β’ 4991)» (Β’ 1752)
εφεξής αποδίδεται για την βέλτιστη τηλεοπτική κάλυψη
στον πάροχο δικτύου ιδιωτικών παρόχων περιεχομένου
εθνικής εμβέλειας.
2. Ο δίαυλος 25 του Παραρτήματος Α2 του άρθρου
3 της υπ’ αρ. οικ. 18/30-04-2020 κοινής απόφασης
του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον
Πρωθυπουργό «Τροποποίηση της 14879/2018 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της
42800/05.12.2012 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό ’’Χάρτης Συχνοτήτων Επίγειας
Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Τηλεοπτικού Σήματος’’»
(Β’ 4991)» (Β’ 1752) εφεξής αποδίδεται για την βέλτιστη
τηλεοπτική κάλυψη στον πάροχο δικτύου δημόσιας
τηλεόρασης.
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3. Οι πάροχοι των δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής αναλαμβάνουν άμεσα με δική τους
διαχειριστική επιβάρυνση και ίδια μέσα να προβούν σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες τεχνικής προσαρμογής για
την βέλτιστη εφαρμογή της παρούσας, ενημερώνοντας
την εθνική ρυθμιστική αρχή (ΕΕΤΤ) ως και κάθε αρμόδια
Υπηρεσία φροντίζοντας παράλληλα να αναλάβουν κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την αποφυγή επιζήμιων παρεμβολών.
4. Η ΕΕΤΤ επικαιροποιεί στα σχετικά Μητρώα της τα
τεχνικά δεδομένα εκπομπής των παρόχων στους συγκεκριμένους διαύλους του Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής και προβαίνει σε
κάθε νόμιμη ενέργεια κατά λόγο αρμοδιότητας.
Άρθρο 2
Οι ως άνω αλλαγές λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως
16/07/2021
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021
Οι Υπουργοί
O Υπουργός
Επικρατείας

Ο Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
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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.

*02030110807210004*

