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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
με επιταγές και κάρτες πληρωμών.

2

Σύσταση και Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1289
(1)
Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
με επιταγές και κάρτες πληρωμών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του ν. 1819/1951 «Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου»
(Α’ 149), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 89 του ν. 1041/1980 (Α’ 75) και το άρθρο 17 του
ν. 2992/2002 (Α’ 54).
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
3. Την υπ’ αρ. 1212/2012 απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.»
(Β’ 3338).
4. Την υπ’ αρ. 1080841/6986/0016/2003 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Είσπραξη
των οφειλών προς το Δημόσιο με χρήση χρεωστικών ή
πιστωτικών καρτών» (Β’ 1397).
5. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213/2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία
Δ6Α 1196756/2013 κοινή απόφαση του Υπουργού και
του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 3317).
6. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1062/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καταβολή οφειλών
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στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές, χρεωστικές/
πιστωτικές κάρτες ή μετρητά» (Β’ 1744).
7. Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
8. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859/2020 απόφαση
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
9. Την υπ’ αρ. 1/2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
όπως ισχύει, την υπ’ αρ. 39/3/2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπ’ αρ. 5294/2020
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
10. Το γεγονός ότι η αύξηση των συναλλαγών με
επιταγές και κάρτες πληρωμών έχει ως αποτέλεσμα τη
μείωση των κινδύνων κλοπής και ληστείας, τόσο κατά
την μεταφορά των χρημάτων όσο και κατά την ώρα της
συναλλαγής και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων.
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Οφειλές προς το Δημόσιο, από οποιαδήποτε αιτία,
οι οποίες, κατ’ εξαίρεση, εξακολουθούν να εισπράττονται
από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα
Ελεγκτικά Κέντρα, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές ή με τη χρήση καρτών πληρωμών.
2. Σε εξαιρετικές και απολύτως δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν συντρέχει αντικειμενική και πραγματική
αδυναμία είσπραξης με επιταγές ή με τη χρήση καρτών
πληρωμών καθώς και στις περιπτώσεις ύπαρξης επείγουσας ανάγκης, επιτρέπεται η είσπραξη με μετρητά
για ποσό καταβολής που δεν υπερβαίνει τα εκατό (100)
ευρώ, κατόπιν έγγραφης έγκρισης του προϊσταμένου
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της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου επί του σώματος
του αποδεικτικού είσπραξης.
Άρθρο 2
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει να ισχύει
η υπό στοιχεία ΠΟΛ 1062/2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καταβολή οφειλών στις
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές, χρεωστικές/πιστωτικές κάρτες ή μετρητά» (Β’ 1744).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 39514
(2)
Σύσταση και Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 82, 87, 91, 94 και την
παρ. 13 του άρθρου 118 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως αυτό τροποποιήθηκε
με τις όμοιες του άρθρου 174 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 120 και 146Β του
ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 26), καθώς και των παρ. 8
και 12 έως 16 του άρθρου 146Α του ίδιου νόμου, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4057/2012
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 54).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 3 και της περ. ε’
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α’ 143).
6. 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» (Α’ 112) και τις όμοιες του Κεφαλαίου ΙΑ’ του
ν. 4727/2020 (Α’ 184).
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 131).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 38 του ν. 3086/2002
«Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και
Κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του»
(Α’ 324).
9. Τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 45), όπως ισχύουν.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
π.δ. 63/2005, (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
11. Την υπό στοιχεία Υ96/06-09-2019 διαπιστωτική
πράξη του Πρωθυπουργού «Διαπιστωτική πράξη για τον
διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 702).
12. Την υπ’ αρ. 11699/19-05-2020 απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας «Οργανισμός της
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» (Β’ 1991).
13. Την υπ’ αρ. οικ. 29888/07-10-2020 (ΑΔΑ: Ω6Ε246ΜΙ0Φ-8ΦΨ) απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας περί ορισμού Αναπληρωτή του Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Αρχής,
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του να παραστεί
σε Συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
14. Την υπ’ αρ. οικ. 39305/16-12-2020 εισήγηση της
Προϊσταμένης τη Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της
παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από
τα πραγματικά περιστατικά και θα προσδιοριστεί ύστερα
από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής
απόφασης.
15. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ),
αποφασίζουμε:
Α. Τη σύσταση και συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), με αποκλειστική αρμοδιότητα την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας
στους υπαλλήλους της Αρχής, εκτός του Επικεφαλής της
Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων της Αρχής, για τους
οποίους το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο σε πρώτο και
τελευταίο βαθμό είναι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό
Συμβούλιο του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007.
Για την αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου της
Αρχής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου
120 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως εκάστοτε ισχύει.
Αρμόδιο πειθαρχικό όργανο για να κρίνει σε δεύτερο
βαθμό το προσωπικό της Αρχής που υπάγεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο αυτής, είναι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007.
Στην περίπτωση που κρίνονται υπάλληλοι της Αρχής,
στο Συμβούλιο αυτό, συμμετέχει αντί του μέλους που
προβλέπεται στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 146Α,
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του ν. 3528/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, ο Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής που είναι αρμόδια για
τα θέματα του προσωπικού αυτής, ο οποίος ορίζεται, με
αναπληρωτή του άλλον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής ή Διεύθυνσης αυτής, με απόφαση του
Διοικητή της Αρχής, πριν από την έναρξη λειτουργίας
του Συμβουλίου.
Β. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αρχής είναι τριμελές
και αποτελείται από:
α) Τον Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και
Ελέγχων της Αρχής με τον αναπληρωτή του, ο οποίος
ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της ΕΑΔ.
β) Δύο (2) μέλη, τα οποία είναι Πάρεδροι του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με τους αναπληρωτές
τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του
Ν.Σ.Κ.
Καθήκοντα Προέδρου στο ανωτέρω Πειθαρχικό Συμβούλιο ασκεί ο αρχαιότερος στην ιεραρχία του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) Πάρεδρος.
Ο Πρόεδρος, τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά και
ο γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται
και αντικαθίστανται, υπό τις προϋποθέσεις των κείμενων
διατάξεων, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής.
Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως εισηγητές ορίζονται,
με πράξη του Προέδρου, μόνο μέλη αυτού, τακτικά ή
αναπληρωματικά.
Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με
βαθμό τουλάχιστον Β’.
Ειδικότερα, η θητεία του γραμματέα και του αναπληρωτή του λήγει κατά την ημερομηνία έναρξης της επόμενης θητείας του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Γ) Τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του
Πειθαρχικού Συμβουλίου, ορίζονται με απόφαση του
Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που εκδίδεται
κατά το μήνα Δεκέμβριο, για θητεία δύο (2) ετών, που
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
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Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, απαγορεύεται η
αντικατάσταση μελών, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.
Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους 2021 και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου του έτους 2022.
Δ) Οι διατάξεις των παρ. 12, 13, 14, 15 και 16 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007, όπως ισχύει εφαρμόζονται
αναλόγως και στο συνιστώμενο με την παρούσα απόφαση Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Για τη διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικού Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων
136 έως 140 του ν. 3528/2007, όπως ισχύουν.
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τα άρθρα 146Α και
146Β του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, ισχύουν αναλόγως
οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του ν. 2690/1999
(Α’ 45).
Ε) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει, εντός του
κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του δημοσίου και εντός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στην έδρα της Αρχής.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει ανά τετράμηνο το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό
Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων από την εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι
την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Ως έδρα του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται η έδρα
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στο κτήριο επί των οδών
Λένορμαν 195 και Αμφιαράου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020
Ο Διοικητής
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΝΗΣ
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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.

*02058553112200004*

