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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €), της εταιρείας AIG EUROPE
A.E. προς την Ελληνική Αστυνομία.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.127080/57460/
21-12-2010 (Β΄ 1984) απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.

3

Κατανομή προσωπικού στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.

4

Καθορισμός 3ης έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το οικονομικό έτος 2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή δωρεάς εκτιμώμενης αξίας οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €), της εταιρείας AIG EUROPE
A.E. προς την Ελληνική Αστυνομία.
Με την υπό στοιχεία 9007/11/810-B/02.10.2020 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διαχειριστικής - Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α΄ 185), κατ΄ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων
496, 498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η δωρεά της εταιρείας AIG EUROPE A.E. προς την Ελληνική Αστυνομία και
συγκεκριμένα προς το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εκτιμώμενης
αξίας οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €), που αφορά ένα
(01) αυτοκίνητο, τύπου επιβατικό, μάρκας BMW, μοντέλο
MINI 3 SERIES 1.995cc, έτους κυκλοφορίας 2005.
Ο Προϊστάμενος Κλάδου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Αρ. Φύλλου 4468

Αριθμ. 64965/Σ: 15972
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.127080/57460/
21-12-2010 (Β΄ 1984) απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του
ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄ 143), όπως
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπό στοιχεία Φ. 127080/57460/21-12-2010 απόφαση με θέμα «Υποδιαίρεση Ληξιαρχικής Περιφέρειας
Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα
με τον ν. 3852/2010» (Β΄ 1984), όπως ισχύει.
3. Την υπό στοιχεία 60908/Σ:15007/24-9-2020
απόφασή με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Φ.127080/57460/21-12-2010 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄ 4220).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208) και το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη» (Α΄ 159).
6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» και την υπό στοιχεία 1095Α/2019
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β΄ 3180).
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8. Το υπ’ αρ. 2330/11-2-2020 έγγραφο του Δήμου Παιονίας Νομού Κιλκίς με το οποίο αιτείται τη συγχώνευση:
α. των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Πολυκάστρου και Αξιούπολης, έτσι ώστε στο εξής να υφίσταται
Ληξιαρχείο μόνον στη Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου,
β. των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Γουμένισσας και Λιβαδίων, έτσι ώστε στο εξής να υφίσταται
Ληξιαρχείο στη δημοτική ενότητα Γουμένισσας, εξαιτίας
της μικρής χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα υπό
συγχώνευση Ληξιαρχεία, του μικρού αριθμού πράξεων
που καταχωρίζονται σε αυτά και της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και
γ. να παραμείνει το Ληξιαρχείο της Δ.Ε. Ευρωπού.
9. Τα υπ’ αρ. 4204/6-3-2020 και 13876/17-9-2020 έγγραφα του Δήμου Γρεβενών Νομού Γρεβενών με τα
οποία αιτείται τη συγχώνευση των Ληξιαρχείων των
Δημοτικών Ενοτήτων, Δότσικου, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Φιλιππαίων, και Αγίου Κοσμά με το Ληξιαρχείο
Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών, εξαιτίας της μικρής χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στα υπό συγχώνευση
Ληξιαρχεία, του μικρού αριθμού πράξεων που καταχωρίζονται σε αυτά και της ανάγκης εξοικονόμησης πόρων
και ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
10. Το γεγονός ότι θεωρούμε σκόπιμες τις ως άνω υπό
στοιχεία 8α. και 8β. αιτούμενες συγχωνεύσεις Ληξιαρχείων καθώς και την υπό στοιχείο 8γ. διατήρηση της λειτουργίας του Ληξιαρχείου της Δ.Ε. Ευρωπού, για τους
προβαλλόμενους λόγους.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε μερικώς την υπό στοιχεία Φ. 127080/
57460/21-12-2010 (Β΄ 1984) απόφαση όπως ισχύει:
α) ως προς τον Δήμο Παιονίας Νομού Κιλκίς, ώστε στον
ανωτέρω Δήμο να υπάρχουν εφεξής τρείς (3) Ληξιαρχικές Περιφέρειες, ήτοι αυτές της Δ.Ε.Πολυκάστρου, της
Δ.Ε. Γουμένισσας και της Δ.Ε. Ευρωπού.
β) ως προς τον Δήμο Γρεβενών Νομού Γρεβενών, ώστε
στον ανωτέρω Δήμο να υπάρχουν εφεξής οκτώ (8) Ληξιαρχικές Περιφέρειες, ήτοι αυτές της Δ.Ε. Γρεβενών, της
Δ.Ε. Βεντζίου, της Δ.Ε. Ηρακλεωτών, της Δ.Ε. Γόργιανης,
της Δ.Ε. Θεοδώρου Ζιάκα, της Δ.Ε. Αβδέλλας, της Δ.Ε.
Σαμαρίνας και της Δ.Ε. Σμίξης.
Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω απόφασης αρχίζει την
01-01-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 4468/09.10.2020

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./161/17829

(3)

Κατανομή προσωπικού στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε.
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» και της παρ. 21 του
άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και 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 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α΄ 123).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009,
5. Τις διατάξεις της κθ΄ περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
6. Το υπό στοιχεία Β1794/22-9-2020 έγγραφο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε.,
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Την κατανομή δύο (2) δημοσιογράφων για τις θέσεις
του πολιτικού - διεθνούς ρεπορτάζ στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Α.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2020

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

Ο Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Τεύχος B’ 4468/09.10.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 2814.5/66033/2020
(4)
Καθορισμός 3ης έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου για τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το οικονομικό έτος 2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. ιβ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του άρθρου
77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),
όπως ισχύει,
β. του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ»
(Α΄ 204), όπως ισχύει,
γ. του άρθρου 78 του ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της
από 10.8.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου ... και
άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων» (Α΄ 177),
δ. της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου
της από 30.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, όπως
αντικαταστάθηκε με την περ. γ της παρ. 6 του άρθρου
τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 πράξης νομοθετικού
περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020,
ε. του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Α΄ 52), όπως ισχύει,
στ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά
Όργανα» (Α’ 98),
ζ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
η. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την υπ’ αρ. 2/37192/28-09-2020 απόφαση ΥΠΟΙΚ/
ΓΛΚ/Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού / Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης.
3. Την υπ’ αρ. 2811.23/14859/2020/29-09-2020 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/Γρ. Α.Α.Υ.
(Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 11 , Α/Α 71324 Βιβλίου Εγκρί-
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σεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ) (ΑΔΑ: 6ΧΟ74653ΠΩ-ΣΚΘ).
4. Το υπ’ αρ. 6819/18-08-2020 έγγραφο Οίκου Ναύτου.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους εννιακοσίων εξήντα μία χιλιάδων και
διακοσίων ευρώ (961.200,00 €) για το τρέχον οικονομικό
έτος, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ειδικός φορέας 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ,
ΑΛΕ 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα», αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την έκτακτη επιχορήγηση του Οίκου
Ναύτου για το έτος 2020 στο ποσό των εννιακοσίων
εξήντα μία χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (961.200,00 €)
προκειμένου να χορηγηθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού
ύψους 534 ευρώ ανά δικαιούχο ναυτικό, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ανωτέρω (γ) σχετικού.
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του
λογαριασμού 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για παροχές έκτακτου χαρακτήρα », ειδικού φορέα 1041-502 ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ
του τακτικού προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ έτους 2020.
3. Ο Οίκος Ναύτου να μεριμνήσει για την επιστροφή
τυχόν αδιάθετων υπολοίπων εν λόγω επιχορήγησης στον
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της
Ελλάδος με τίτλο «Αδιάθετα υπόλοιπα της έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου».
4. Η εξόφληση της επιχορήγησης δεν υπόκειται σε
έλεγχο ασφαλιστικής ενημερότητας, σε τέλη χαρτοσήμου και σε οποιαδήποτε κράτηση.
5. Η επιχορήγηση δεν δύναται να κατασχεθεί στα χέρια
του Δημοσίου ή τρίτων, ούτε συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Οκτωβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Τεύχος B’ 4468/09.10.2020

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.

*02044680910200004*

