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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
υπέρ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για
δάνειο του Δήμου Κοζάνης, ποσού 9.927.219,70 €
(υπόλοιπο 31.12.2018).

2

Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος τους.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/35241/0025
(1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
υπέρ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για
δάνειο του Δήμου Κοζάνης, ποσού 9.927.219,70 €
(υπόλοιπο 31.12.2018).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
(α) του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ 105/τ.A΄/14.06.2018) και
ιδίως τα άρθρα 91,93,96,97,99,100 και 104,
(β) του άρθρου 126 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28.06.2014),
(γ) του άρθρου 176 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων),
(δ) του π.δ. 185/06.10.2009 «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/τ.Α΄/07.10.2009),
(ε) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.B΄/23.09.2015),

Αρ. Φύλλου 2844

(στ) την Υ29/08.10.2015 (ΦΕΚ 2168/τ.Β΄/09.10.2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Χουλιαράκη»,
(ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/23.11.2017).
2) Tην αριθμ. FI 23.978/27.04-05.06.2007 δανειακή
σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Δήμου Κοζάνης.
3) Την 160/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης.
4) Την 50013/05.04.2019 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας.
5) Το με αριθμ. 11292/16.04.2019 έγγραφο του Δήμου
Κοζάνης (αρ.πρ. ΓΛΚ 2/35241/17.04.2019).
6) Το από 03.05.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
(αρ.πρ. ΓΛΚ 2/38888/07.05.2019) και το συνημμένο στο εν
λόγω μήνυμα αρ.πρ. 45721ΕΞ2019/03.05.2019 έγγραφο.
7) Την αριθμ. 281/2019 πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8) Το από 07.06.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Κοζάνης.
9) Την από 19.06.2019 απόφαση της 11ης Συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του
ν.4549/2018, με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη
γνώμη στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την
παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για την κάλυψη
δανείου του Δήμου Κοζάνης, αποφασίζει:
Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την κάλυψη
δανείου του Δήμου Κοζάνης (ΔΚ), ποσού 9.927.219,70 €
(υπόλοιπο 31.12.2018), πλέον τόκων και εξόδων, σύμφωνα με την αριθμ. FI 23.978/27.04-05.06.2007 δανειακή
σύμβαση.
Σύμφωνα με την ανωτέρω δανειακή σύμβαση, η αρχική πίστωση της ΕΤΕπ προς το ΔΚ ήταν 20.000.000,00€.
Από το ποσό των 20.000.000,00€ εκταμιεύθηκε από το
ΔΚ, μέσω οκτώ (8) σταδιακών εκταμιεύσεων, το ποσό
των 13.287.008,58€, ενώ το υπόλοιπο της ως άνω πίστωσης (6.712.991,42€) ακυρώθηκε. Το ανεξόφλητο
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υπόλοιπο που προέρχεται από τις προαναφερθείσες
εκταμιεύσεις κατά την 31.12.2018 (καθώς και σήμερα)
είναι 9.927.219,70€, ποσό το οποίο εγγυάται το Ελληνικό
Δημόσιο (πλέον τόκων και εξόδων).
Σκοπός του δανείου που χορηγήθηκε στο ΔΚ ήταν η
χρηματοδότηση έργων επενδυτικού και κοινωνικού σκοπού. Τα εν λόγω έργα έχουν ολοκληρωθεί, με κυριότερα
από αυτά να είναι η κατασκευή του δικτύου διανομής
τηλεθέρμανσης συνολικού μήκους 48 χλμ, η κατασκευή
δικτύου τηλεθέρμανσης ζώνης ενεργούς πολεοδομίας
Κοζάνης και η αναβάθμιση της οδού Βατερού-Μεταμόρφωσης.
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 ETEπ
των εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από το ΔΚ
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.
Ο ΔΚ, 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, μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά. Η δια της
παρούσης επιβαλλόμενη στο ΔΚ υποχρέωση ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εγγυητική
ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΕΤΕπ.
III. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 1% για την παρεχόμενη εγγύησή του, την οποία ο
ΔΚ θα καταβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα
με την 2/9441/0025/23.1.2012 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.
IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
για το δάνειο του ΔΚ ποσού 9.927.219,70 € (υπόλοιπο
31.12.2018).
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 9.927.219,70 €, πλέον
τόκων και εξόδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2019
O Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τεύχος B’ 2844/05.07.2019

Αριθμ. ΔΝΣβ/οικ.54351/ΦΝ
(2)
Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος τους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,
(Α' 42), σε συνδυασμό με αυτές της παρ.3 τoυ άρθρου
57 του ν. 4568/2018 (Α΄178).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
γ) Τις διατάξεις του π.δ. 123 (A’ 208) «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».
δ) Τις διατάξεις του π.δ. 125 (A’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Τις διατάξεις του π.δ. 123 (Α΄151) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
στ) Την Υ29/8-1-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).
2. Τις διατάξεις της περιπτ. ιβ του άρθρου 20 του
ν. 4270/2014 (Α΄143).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη, η οποία
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να
προϋπολογισθεί. Η όποια δαπάνη θα καλύπτεται από
τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα, ο οποίος θα
φροντίζει να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες πιστώσεις,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στους τεχνικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των
ανεξάρτητων – αυτοτελών αρχών και αυτοτελών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό και των εποπτευόμενων
από αυτό φορέων.
Άρθρο 2
Διαδικασία ανάθεσης
1. Με απόφαση α) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εφόσον ο διωκόμενος υπάλληλος ανήκει στο
προσωπικό του υπουργείου, β) του οργάνου που ασκεί
κατά το νόμο τη διοίκηση εφόσον ο υπάλληλος ανήκει
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σε νομικό πρόσωπο εποπτευόμενο από το Υπουργείο
Υποδομών και γ) του οργάνου που ασκεί, σύμφωνα με
το νόμο, τη διοίκηση εφόσον ο υπάλληλος ανήκει σε ανεξάρτητη - αυτοτελή αρχή, η οποία εκδίδεται ύστερα από
αίτηση του υπαλλήλου, εγκρίνεται η παροχή υπηρεσιών
από δικηγόρο της επιλογής του διωκόμενου υπαλλήλου,
για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής
διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως, ή περαίωσης με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο
της σχετικής διαδικασίας.
2. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης
παραγράφου υποβάλλεται εισήγηση του προϊσταμένου
της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, επιπέδου Διεύθυνσης ή αντίστοιχου. Εφόσον ο διωκόμενος
είναι επικεφαλής Διεύθυνσης ή υπηρεσίας αντίστοιχου
επιπέδου, η εισήγηση υποβάλλεται από τον άμεσο Προϊστάμενό του (Γενικό Διευθυντή, Διευθύνοντα Σύμβουλο
κ.ο.κ.), ή τον ίδιο τον διωκόμενο υπάλληλο αν είναι Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, ή υπηρεσιακής μονάδας
αντίστοιχου επιπέδου.
3. Η αμοιβή του δικηγόρου υπολογίζεται σύμφωνα με
τις ισχύουσες ελάχιστες αμοιβές του Κώδικα περί Δικηγόρων όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και καταβάλλεται για όλες τις πράξεις και παραστάσεις του δικηγόρου
για τις οποίες προβλέπεται κατά τα ανωτέρω σχετική
αμοιβή.
4. Οι αναγκαίες δαπάνες του δικηγόρου για μετακινήσεις εκτός έδρας, διαμονή και διανυκτέρευση, υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9
του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄94), όπως ισχύει κάθε φορά, για
πρόσωπα της κατηγορίας ΙΙ του άρθρου 5 της παραπάνω
υποπαραγράφου.
5. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή
της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τις πιστώσεις
της μελέτης ή του έργου, εφόσον βρίσκεται σε εξέλιξη
διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης έργου,
μελέτης, ή συναφούς, κατά την έννοια των σχετικών
διατάξεων του ν. 4412/2016 (A’ 147), υπηρεσίας. Σε κάθε
άλλη περίπτωση η αμοιβή και οι δαπάνες βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του οικείου φορέα, ο οποίος φροντίζει
να εξασφαλίσει τις σχετικές πιστώσεις.
Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης – έγκριση
1. Η αίτηση για την έγκριση της νομικής κάλυψης
υποβάλλεται από τον υπάλληλο προς τον προϊστάμενό
του, συνοδευόμενη από έγγραφα που αποδεικνύουν την
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άσκηση της ποινικής δίωξης και παρέχουν πληροφορίες
για το στάδιο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση και
την ταυτότητα του δικηγόρου τον οποίο αυτός επέλεξε
για την υπεράσπισή του.
2. Τα κατατεθέντα στοιχεία μαζί με την εισήγηση του
αρμόδιου κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 προϊσταμένου,
υποβάλλονται προς το όργανο που έχει την αρμοδιότητα της έγκρισης κατά την παρ. 1 του άρθρου 2. Μετά
την έκδοσή της η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον
διωκόμενο υπάλληλο.
Άρθρο 4
Καταβολή της αμοιβής και των δαπανών
1. Εφόσον η ποινική δίωξη καταλήξει σε έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής ή απαλλακτικής εν γένει απόφασης
ή πράξης, ο διωκόμενος υπάλληλος υποβάλλει αίτηση
για καταβολή της αμοιβής και των δαπανών του δικηγόρου, που υπολογίζονται κατά τα αναφερόμενα στις
παρ. 3 και 4 του άρθρου 2. Η αίτηση συνοδεύεται από
τα παραστατικά είσπραξης του οικείου δικηγορικού συλλόγου και των αναγκαίων δαπανών του δικηγόρου για
τη διεκπεραίωση της υπόθεσης.
2. Για την εκκαθάριση της δαπάνης, ο υπάλληλος συντάσσει κατάσταση αμοιβής και λοιπών δαπανών, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία,
η οποία θεωρείται από τον Προϊστάμενό του και προωθείται αρμοδίως προς πληρωμή.
Άρθρο 5
Μεταβατική διάταξη
Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ποινικών διώξεων που ασκήθηκαν ή θα ασκηθούν κατά των
υπαλλήλων των φορέων του άρθρου 1, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2019
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Υποδομών και Μεταφορών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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Τεύχος B’ 2844/05.07.2019

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.

*02028440507190004*

