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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη.

2

Επανέκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου αρχικής διάρκειας 26 εβδομάδων
στις 28/3/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της
υποπαραγράφου Γ.4 του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 52935/Υ1
(1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 81 και 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41, παρ. 1 και 5, και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως ισχύει,
γ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),
δ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α' 31),
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ε) του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα
του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α), ως Πρωθυπουργού» (Α' 113),
στ) της Υ2/22.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 2076),
ζ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210) και
η) του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α'37).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη, ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων από τη Γενική Γραμματεία του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
α) της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (άρθρο 46 του π.δ. 18/2018), με την επιφύλαξη
των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τα θέματα των
μειονοτικών σχολείων, των σχολείων Κωνσταντινούπολης και των σχολείων της Αλβανίας, οι οποίες ασκούνται
από κοινού με τον Υπουργό,
β) εκ της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (άρθρο 33 του
π.δ. 18/2018) και
γ) εκ της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, των
Τμημάτων Γ' Βιβλιοθηκών και Δ' Γενικών Αρχείων του
Κράτους (παρ. 5 και 6, αντίστοιχα, του άρθρου 28 του
π.δ. 18/2018).
Άρθρο 2
Στις κατά άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται από
κοινού με τον Υπουργό,
γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
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δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές
Υπουργούς και Υφυπουργούς και
στ) ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων
φορέων, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αρμοδιότητας της Υφυπουργού.
Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1
εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο
πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και
των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, καθώς
και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,
β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς και
γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η
τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του
κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αρμοδιότητας της Υφυπουργού.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 465
(2)
Επανέκδοση Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου αρχικής διάρκειας 26 εβδομάδων στις 28/3/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις
της υποπαραγράφου Γ.4 του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990).
2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.4 (Ρυθμίσεις για
τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α/2014).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση
δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και
το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/1994).
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128
Α/1992).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1266/1982 "Περί
οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και
συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων"
(ΦΕΚ 81 Α/1982) και την Πράξη με αριθμό 76 του Υπουργικού Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 1996 για την αύξηση
του ορίου κυκλοφορίας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 65 Α/1996).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει,
σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή
(άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/1994).
7. Τις διατάξεις του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ)
1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως
ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ 207
Α/2000).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A /1998), όπως τροποποιήθηκε με
τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).
10. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/1982
(ΦΕΚ 81 Α/1982).
11. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690
Β/2014), όπως ισχύει.
12. Την αριθμ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται
στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865
Β/2014), όπως ισχύει.
13. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/
0004/9-9-2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του
Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).
14. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 287 Α/2013).
15. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος
εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ»
(ΦΕΚ 615 Β/2001).
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16. Την αρ. 2136/22-12-2014 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493 Β/2014).
17. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).
18. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α/2017).
19. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009).
20. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 A /2015).
21. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ29/8-10-2015
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β/2015).
22. 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» (ΦΕΚ 112 Α/2010).
23. Την αριθμ. 116/25-01-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Εντόκων
Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων στις 1/2/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.4 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014»
(ΦΕΚ 216 Β/2018).
24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, καθώς και των επόμενων
ετών, αποφασίζουμε:
1. Την επανέκδοση ειδικών τίτλων Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη μορφή σύμφωνα
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.4 (Ρυθμίσεις για
τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α/2014).
2. Σκοπός της επανέκδοσης είναι η χρήση των εντόκων
για τη σύναψη πράξεων πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (repos), ή την παροχή εξασφάλισης σε πράξεις
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αντιστάθμισης κινδύνων (hedging) επί του συνόλου του
χρέους του Ελληνικού Δημοσίου.
3. Ημερομηνία της επανέκδοσης ορίζεται η 28/3/2018.
4. Τα έντοκα γραμμάτια είναι αρχικής διάρκειας 26
εβδομάδων, λήξης 3/8/2018, σε ευρώ, φέρουν κωδικό
ISIN (GR0002171370) και παρακολουθούνται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος.
5. Το συνολικό ποσό της επανέκδοσης ορίζεται σε πέντε δισεκατομμύρια (5.000.000.000,00) ευρώ, δηλαδή
συνολικά εκδίδονται πέντε εκατομμύρια τίτλοι ονομαστικής αξίας χιλίων ευρώ έκαστος.
6. Η τιμή έκδοσης των τίτλων ορίζεται στο άρτιο
(100%).
7. Οι τίτλοι εξοφλούνται στην ονομαστική τους αξία
στη λήξη τους.
8. Κατά την ημερομηνία επανέκδοσής τους (28/3/2018)
οι τίτλοι θα εισαχθούν από την αρμόδια υπηρεσία της
Τραπέζης της Ελλάδος στο φορέα 9002, του Συστήματος
Παρακολούθησης Άυλων Τίτλων.
9. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να αυξάνει το ποσό της αρχικής έκδοσης των Εντόκων Γραμματίων, επανεκδίδοντας Έντοκα Γραμμάτια της ίδιας έκδοσης
(re-openings) με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο άλλο
τρόπο διάθεσης επιθυμεί.
10. Για την έκδοση αυτή δε θα πραγματοποιηθεί ουδεμία χρηματική συναλλαγή.
11. Για την έκδοση των παραπάνω ειδικών τίτλων το
Ελληνικό Δημόσιο δε θα καταβάλλει προμήθεια διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
12. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί όροι έκδοσης των
εντόκων γραμματίων, όπως περιγράφονται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αρ.
2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος εντόκων γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε ευρώ» (ΦΕΚ 615 Β/2001).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης 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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας 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 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02012270204180004*

