E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.09.10 11:51:00
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

39171
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας.

2

Περιορισμός του αριθμού και της διαδικασίας χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων
για την παροχή δημοσίων δικτύων ή/και διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 703 - 733
ΜHz και 758 - 788 ΜHz.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./128/14374
(1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις (Α΄ 105), τις διατάξεις της
παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010
(Α΄ 40), όπως ισχύουν.
2. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), το
π.δ. 83/2019 με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
3. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για
τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού (Β΄ 323).
4. Την υπ΄αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./225/24903/6-8-2018
απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 3830

5. Το υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π./45645/16-7-2020 αίτημα
του Υπουργείου Υγείας.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή δύο (2) Ειδικών Επιστημόνων, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ιατρικής
Πληροφορίας» σύμφωνα με τον πίνακα διοριστέων, που
κυρώθηκε με την αρ. 453/3-6-2020 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκε στο Γ΄ 951 κατόπιν
της 2Ε/2019 προκήρυξης ΑΣΕΠ (ΑΣΕΠ 17) στο Κέντρο
Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. ΑΕ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 23980
(2)
Περιορισμός του αριθμού και της διαδικασίας χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δημοσίων δικτύων ή/και διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 703 733 ΜHz και 758 - 788 ΜHz.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 82), όπως ισχύει, ιδίως του άρθρου 23,
2. της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018,
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών (L 321),
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3. της απόφασης (ΕΕ) 2017/899 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017,
σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790
ΜHz στην Ένωση (L 138),
4. της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/687 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 694-790 ΜΗz για επίγεια
συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για ευέλικτη
εθνική χρήση στην Ένωση (L 118),
5. της απόφασης 243/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2012,
σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος
πολιτικής για το ραδιοφάσμα (L 81),
6. της υπ’ αρ. 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),
7. της υπό στοιχεία οικ. 45858/1799/Φ.150/2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «Περιορισμός του αριθμού των προς παροχή
δικαιωμάτων ΣΧΕΔΙΟ χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Εθνικής και Περιφερειακής
κάλυψης και καθορισμός του είδους της διαγωνιστικής
διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4070/
2012» (Β’ 2359), όπως ισχύει,
8. 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, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΝΕΡΙΤ
Α.Ε.)» (Β’ 1956) όπως ισχύει,
9. 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),
10. της υπό στοιχεία οικ. 547/Φ.111Α/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),
11. της υπό στοιχεία οικ. 18/2020 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)» (B’ 1752),
12. της υπ’ αρ. 284/2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση της υπ’ αρ.
οικ.45858/1799/Φ.150/2013 απόφασης του Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Περιορισμός του
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αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής Εθνικής
και Περιφερειακής κάλυψης και καθορισμός του είδους
της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο
23 παρ. 3 του ν. 4070/2012)» (Β’ 2359), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.» (Β’ 2165),
13. της υπό στοιχεία οικ. 323/Φ.213/2020 «Ορισμός
μεταβατικής περιόδου ενεργοποίησης ραδιοδιαύλων
από τους παρόχους δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 18/2020 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 1752), ανακατανομή και αλλαγή χρήσης των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και ορισμός εύλογης αποζημίωσης
του παρόχου δικτύου DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 4 του ν. 4070/2012»
(Β’ 3221), όπως ισχύει,
14. της υπό στοιχεία οικ. 327/Φ.213/2020 «Τροποποίηση 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, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΝΕΡΙΤ
Α.Ε.)» (Β΄ 1956), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β’
3259), όπως ισχύει,
15. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133) όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων
21 και 28 αυτού,
16. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
17. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
18. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και διορθώσεις σφαλμάτων
Α΄ 126),
19. της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
20. 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), όπως ισχύει,
IΙ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ με ΑΠ 951/02/05.08.2020
«Εισήγηση προς τον Υπουργό Επικρατείας για τον Περιορισμό του Αριθμού και για τη Διαδικασία Χορήγησης
Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την Παροχή
Δημοσίων Δικτύων ή/και Διαθέσιμων στο Κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 703-733ΜHz και 758-788 ΜHz.».
IΙΙ. Επειδή σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση (ΕΕ)
2017/899 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχει ορισθεί ότι έως την 30η Ιουνίου 2020 τα
κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων
των 694-790 MHz (ζώνη 700 MHz) για επίγεια συστήματα
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παροχής υπηρεσιών ασύρματων ευρυζωνικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με δυνατότητα αιτιολογημένης καθυστέρησης της χρήσης αυτής για έως και δύο έτη (δηλ.
έως την 30η Ιουνίου 2022).
IV. Επειδή με την ανωτέρω υπό στοιχεία οικ. 323/Φ.213/
2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3221) έχουν οριστεί
οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της μεταβατικής περιόδου για την ενεργοποίηση των νέων διαύλων της
επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.
V. Την με Α.Π. ΕΞ 23645/27-08-2020 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε απάντηση του ΕΞ
23555/Φ.213/26-08-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης
Ασυρμάτων Επικοινωνιών Δικτύων Πέμπτης Γενιάς (5G)
και Διαστήματος.
VΙ. Eπειδή το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο και η χορήγησή του για χρήση πρέπει να εξασφαλίζει βιώσιμα δίκτυα και επαρκή ανταγωνισμό, με
σκοπό την παροχή καινοτόμων δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους πολίτες.
VIΙ. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
1. Τον περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες συχνοτήτων 703-733MHz και
758-788MHz (ζώνη 700 MHz) σε μέχρι έξι (6) δικαιώματα
χρήσης εθνικής εμβέλειας.
2. Το προς διάθεση φάσμα χωρίζεται σε έξι (6) ζεύγη
φασματικών τμημάτων, έκαστο εύρους 2x5 MHz πανελλαδικής χρήσης (εμβέλειας), τα οποία χωροθετούνται
κατ’ αναλογία ώστε το ένα μέρος του ζεύγους να είναι
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στο εύρος συχνοτήτων 703-733MHz και το άλλο στο εύρος συχνοτήτων 758-788MHz. Κάθε δικαίωμα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ζεύγος. Η φασματική διαπόσταση
των συχνοτήτων κάθε ζεύγους είναι 55MHz.
3. To μέγιστο φασματικό εύρος ανά δικαίωμα ορίζεται
από την ΕΕΤΤ.
4. Όλα τα δικαιώματα στη ζώνη που δημοπρατούνται
με την ίδια διαγωνιστική διαδικασία λήγουν την ίδια
ημερομηνία.
5. Η χρονική διάρκεια των έξι (6) φασματικών τμημάτων καθορίζεται από δεκαπέντε (15) έως δεκαεπτά (17)
έτη.
6. Με αίτημα των παρόχων προς την ΕΕΤΤ τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δύναται να παραταθούν για άλλα πέντε (5) χρόνια, με τίμημα που ορίζεται
με απόφαση της ΕΕΤΤ.
7. Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται με τη διαδικασία της ανοικτής δημοπρασίας,
ενώ οι επιμέρους εφαρμοστικές διαδικασίες και όροι θα
προσδιορισθούν περαιτέρω από την ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας
υπόψη και θέματα μετάβασης των υπαρχόντων χρηστών
σε νέες ραδιοσυχνότητες και διεθνούς συντονισμού σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγησή της, στη σχετική προκήρυξη της διαδικασίας χορήγησης των δικαιωμάτων
χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 23 του ν. 4070/2012.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2020
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.

*02038300909200004*

