E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2019.04.24 10:26:00
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

16737

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 28492/2009 (Β΄ 931) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
την 27934/2014 (Β΄ 2029) όμοια, περί οργάνωσης
και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.

2

Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 8688 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) που αφορούν στην
τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 46 και
47 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών».

3

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για
δανεισμό της Τράπεζας «EUROBANK ERGASIAS
A.E.» ποσού 12.500.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24245
(1)
Τροποποίηση της 28492/2009 (Β΄ 931) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
την 27934/2014 (Β΄ 2029) όμοια, περί οργάνωσης
και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του
ν. 3731/2008 (Α΄ 263) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
2. Την υπ’ αριθμ. 28492/2009 (Β΄ 931) απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών
χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η
διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια».
3. Την υπ’ αριθμ. 27934/2014 (Β΄ 2029) απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931)
απόφαση περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών
χαρών των ΟΤΑ».

Αρ. Φύλλου 1403

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού
των οικείων ΟΤΑ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Το στοιχείο ii) της παραγράφου 3α του άρθρου 9 της
υπ’ αριθμ. 28492/2009 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 1, παρ. 8 της υπ’ αριθμ. 27934/2014 όμοιας,
τροποποιείται ως ακολούθως:
«ii) δύο μηχανικούς, υπαλλήλους του δημοσίου ή
Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού, εκ των οποίων ο ένας
θα πρέπει να είναι αρχιτέκτονας, με τους αναπληρωτές
τους».
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 37127 ΕΞ 2019
(2)
Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 8688 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) που αφορούν στην
τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 46 και
47 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 86 έως 90 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105)
«Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις.»,
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β) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181) και ιδίως των άρθρων 46 και 47,
γ) του άρθρου 24, παρ. 5, περ. ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,
δ) 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),
ε) του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 131), όπως ισχύει,
στ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
2. Την αριθμ. 2/91846/ΔΠΔΑ/14.12.2018 εισήγηση
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση ούτε στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών τρέχοντος
οικονομικού έτους, ούτε στο ΜΠΔΣ 2018-2021.
3. α. Την ανάγκη έναρξης λειτουργίας της Διεύθυνσης
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών
Κανόνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών όπως αυτή συστάθηκε με το άρθρο 88 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105).
β. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 86 έως
88 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105).
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 2/12910/0025
(3)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για
δανεισμό της Τράπεζας «EUROBANK ERGASIAS
A.E.» ποσού 12.500.000,00 €.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
(α) του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/A΄/14.6.2018) και ιδίως
τα άρθρα 91, 96 και 97,
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(β) του άρθρου 126 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/A΄/
28.6.2014),
(γ) του άρθρου 176 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/
8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),
(δ) του π.δ. 185/6.10.2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009),
(ε) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/B΄/23.9.2015),
(στ) την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/
9.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Χουλιαράκη».
2) Την με αριθμ. 89.424/24.5.2018 Δανειακή Σύμβαση
μεταξύ της «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
3) Το από 8.2.2019 αίτημα της τράπεζας «EUROBANK
ERGASIAS A.E.».
4) Την έγκριση της από 30.4.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.».
5) Το αριθμ. Κ.Μ.Κ.Ε. 00106ΕΞ2017ΕΜΠ/23.3.2017 έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
(ΚΕΜΚΕ).
6) Το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Ε.Δ. και της
«EUROBANK ERGASIAS A.E.».
7) Το με αριθμ. 3948/12.11.2018 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος και τους συνημμένους σε αυτό Πίνακες.
8) Το από 25.2.2019 FAX της ΕΤΕπ με τους τελικούς
όρους χρηματοδότησης.
9) Την από 21.2.2019 απόφαση της 04ης Συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του
ν. 4549/2018, αποφασίζει:
Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για την
κάλυψη δανείου ποσού 12.500.000,00 € της τράπεζας
«EUROBANK ERGASIAS A.E.» σύμφωνα με την αριθμ.
89.424/24.5.2018 Δανειακή Σύμβαση. Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που
εκπονούνται από πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής ΜΜΕ) και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους
από την ΕΤΕπ τομείς (γεωργία, τουρισμός, βιομηχανία,
υπηρεσίες κλπ) και γενικότερα η τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η EUROBANK με το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας.
Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως
εξής:
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Ποσό (€):

12.500.000 €

Διάρκεια:

12 έτη

Περίοδος χάριτος:

3 έτη

Αποπληρωμή
κεφαλαίου:

Ανά 3-μηνο (08/06*, 08/09*,
08/12* & 08/03* εκάστου έτους)

Πληρωμή τόκων:

Ανά 3-μηνο (08/03*, 08/06*,
08/09* & 08/12* εκάστου έτους)

Ημερομηνία
εκταμίευσης:

08/03/2019

Πρώτη Καταβολή
Κεφαλαίου

08/06/2022*

Τελευταία καταβολή
κεφαλαίου:

08/03/2031*

Επιτόκιο:

Κυμαινόμενο, ίσο με 3Μ
EURIBOR+0,758% 75,8 BPS)
ετησίως

* Οι ημερομηνίες πληρωμής δύνανται να μεταβληθούν
στην πλησιέστερη εργάσιμη μέρα εάν συμπίπτουν με
αργίες
ΙΙ. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται,
σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ
των εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από την
EUROBANK ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω Δανειακή
Σύμβαση.
Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της απευθυνόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων
και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, αποστέλλοντας κατάσταση με ανάλυση της
οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του ως εγγυητή.
Η EUROBANK σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής,
ενημερώνει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο, με
όμοια επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό των
οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο ακολούθως,
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μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά. Η δια της
παρούσης επιβαλλόμενη στην EUROBANK υποχρέωση
ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την
εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της
ΕΤΕπ.
Η EUROBANK οφείλει να αναγγέλλει στο Υπουργείο
Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων)
την ημερομηνία και το εκταμιευθέν ποσό του δανείου.
Επίσης, η τράπεζα οφείλει να αποστέλλει ανά τρίμηνο
στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών,
στοιχεία αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων, που θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
1) Τράπεζα.
2) Επωνυμία επιχείρησης.
3) ΑΦΜ επιχείρησης.
4) Ποσό δανείου.
5) Ημερομηνία χορήγησης δανείου.
6) Επιτόκιο αναλυόμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Σύμφωνο Συνεργασίας.
III. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο προμήθεια, από το ανωτέρω πιστωτικό
ίδρυμα, σύμφωνα με το αριθμ. 3948/12.11.2018 έγγραφο
της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε 1,06% (ACT/ACT).
IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για
το δάνειο της EUROBANK ύψους 12.500.000,00 €.
V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το
ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 12.500.000,00 € πλέον
τόκων και εξόδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

16740

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1403/23.04.2019

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 - 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.
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