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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17045/319
Τροποποίηση της αριθμ. 12997/231/23-3-2020
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης
των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 993).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
2. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
όπως ισχύουν,
3. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
4. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/ ΓΚΠΔ),
5. τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’137),
6. το άρθρο 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,
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7. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
9. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
10. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),
11. την αριθμ. οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993),
12. την αριθμ. οικ. 12998/232/23.3.2020 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό
Μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων
ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται
σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους
2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών,
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 1078),
13. την αριθμ. οικ. 16073/287/22.4.2020 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19»
(Β’ 1547), όπως ισχύει,
14. την αριθμ. οικ. 17046/960/30.4.2020 εισήγηση του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων,
15. την επιτακτική ανάγκη στήριξης των εργαζομένων
ειδικών κατηγοριών που πλήττονται σημαντικά από τα
έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
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οι οποίοι είτε εργάζονται σε πολλαπλούς εργοδότες είτε
λόγω της φύσεως του επαγγέλματος ασφαλίζονται με
ειδικές διατάξεις,
16. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθμ. 12997/231/23-3-2020
(Β’ 993) υπουργικής απόφασης, ως εξής:
Προστίθεται άρθρο 5 ως εξής:
«Άρθρο 5
Εργαζόμενοι – δικαιούχοι της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού που εντάσσονται
σε ειδικές κατηγορίες
Εργαζόμενοι – δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού που εντάσσονται σε μία εκ των προβλεπόμενων ειδικών κατηγοριών στην με αριθμ. οικ. 16073/287/
22- 4-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1547) υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως το
συνημμένο Παράρτημα Ι, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση

Τεύχος B’ 1694/04.05.2020

Εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται
σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού βάσει της με αριθμ. οικ.16073/287/22-4-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1547), όπως ισχύει», στην
ειδική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των
εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr).».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 12997/231/23-3-2020
(Β’993) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού
COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού βάσει της με
αριθμ. οικ.16073/287/22-4-2020 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄1547), όπως ισχύει».
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ƵƩƶƩƶƸƭƱƩ I
ƹȷıǙǈǒǍǇ ©ǁǋǕĲǇ ƫǐǅįǆǘǌıǍǕǍ ıǉİǉǊǚǍ ǊįĳǇǅǏǐǉǚǍ, Ǐǉ ǏȷǏǂǏǉ ȷǋǁĳĳǏǍĳįǉ ĲǇǌįǍĳǉǊƿ ǋǘǅǕ ĳǕǍ
įǐǍǇĳǉǊǚǍ ĲǒǍıȷıǉǚǍ ĳǇǑ ıǌĴƿǍǉĲǇǑ ǊǏǐǕǍǏǖǏǙ COVID -19, ǅǉį ĳǇ ǓǏǐǁǅǇĲǇ ǀǊĳįǊĳǇǑ ǏǉǊǏǍǏǌǉǊǁǑ
ıǍǂĲǓǒĲǇǑ, ǕǑ įȷǏǆǇǌǂǕĲǇ ıǉİǉǊǏǙ ĲǊǏȷǏǙ ǄƿĲıǉ ĳǇǑ ƯƹƩ ǌı įǐǉǈǌ. ǏǉǊ.16073/287/22-4-2020
(ƪƟ1547) ǘȷǕǑ ǉĲǓǙıǉ
Ʃƶ. ƵƶƼƸ.:

ƭƱƫƶƴƱƭƲƮƩ

Ʃ. ƷƸƴƮƺƫƮƩ ƫƶĬƩƬƴƱƫƲƴƹ
ƩĮƱ ƫƶĬƩƬƴƱƫƲƴƹ

ƩƱƯƩ

ƫƵƼƲƹƱƴ

ƴƲƴƱƩ

ƴƲƴƱƩ ƵƩƸƶƴƷ

ƴƲƴƱƩ ƱƭƸƶƴƷ

ƷƸƴƮƺƫƮƩ ƫƵƮƯƴƮƲƼƲƮƩƷ
EMAIL

ƸƭưƫĮƼƲƴ ƯƮƲƭƸƴ

ƸƮƸưƴƷ, ƯƼ©ƮƯƴƷ ƸƶƩƵƫƬƩƷ ƯƩƮ ƩƶƮĭƱƴƷ ưƴĬƩƶƮƩƷƱƴƹ IBAN
ƸƶƩƵƫƬƩ
IBAN

ƯƼ©
GR

ƸǏ ƹȷǏǒǐǅıǂǏ ƫǐǅįĲǂįǑ Ǌįǉ ƯǏǉǍǕǍǉǊǚǍ ƹȷǏǈǀĲıǕǍ, ǕǑ ǒȷıǙǈǒǍǏǑ ıȷıǎıǐǅįĲǂįǑ İıİǏǌǀǍǕǍ ȷǐǏĲǕȷǉǊǏǙ ǓįǐįǊĳǁǐį ĲįǑ ıǍǇǌıǐǚǍıǉ ĲǙǌĴǕǍį
ǌı ĳǏ įǐ.13 ĳǏǒ ĬıǍǉǊǏǙ ƯįǍǏǍǉĲǌǏǙ ƵǐǏĲĳįĲǂįǑ ©ıİǏǌǀǍǕǍ (679/2016/ƫƫ), ǘĳǉ ıǂǍįǉ Ǐ ǒȷıǙǈǒǍǏǑ ıȷıǎıǐǅįĲǂįǑ ĳǕǍ İıİǏǌǀǍǕǍ ȷǐǏĲǕȷǉǊǏǙ
ǓįǐįǊĳǁǐį ȷǏǒ ȷıǐǉǋįǌǄƿǍǏǍĳįǉ ĲĳǏ ȷįǐǘǍ ǀǍĳǒȷǏ. ƷǊǏȷǘǑ ıȷıǎıǐǅįĲǂįǑ ıǂǍįǉ ıĴįǐǌǏǅǁ ǊįĳıȷıǉǅǘǍĳǕǍ ǌǀĳǐǕǍ įǍĳǉǌıĳǚȷǉĲǇǑ ĳǕǍ
įǐǍǇĳǉǊǚǍ ĲǒǍıȷıǉǚǍ ĳǇǑ ıǌĴƿǍǉĲǇǑ ĳǏǒ ǊǏǐǕǍǏǖǏǙ COVID-19.ƭ ǍǘǌǉǌǇ ǄƿĲǇ ıȷıǎıǐǅįĲǂįǑ ĳǕǍ İıİǏǌǀǍǕǍ įǒĳǚǍ ıǂǍįǉ Ǉ ƿĲǊǇĲǇ İǇǌǘĲǉįǑ
ıǎǏǒĲǂįǑ ȷǏǒ ǀǓıǉ įǍįĳıǈıǂ ĲĳǏ ƹȷǏǒǐǅıǂǏ ƫǐǅįĲǂįǑ Ǌįǉ ƯǏǉǍǕǍǉǊǚǍ ƹȷǏǈǀĲıǕǍ, Ǌįĳƿ ĳǇǍ ǊıǂǌıǍǇ ǍǏǌǏǈıĲǂį. Ƹį įǍǕĳǀǐǕ İıİǏǌǀǍį
İǉįĳǇǐǏǙǍĳįǉ ǅǉį ĳǏ ǓǐǏǍǉǊǘ İǉƿĲĳǇǌį ȷǏǒ ıǂǍįǉ įǍįǅǊįǂǏ ǅǉį ĳǇǍ ıǊȷǋǁǐǕĲǇ ĳǏǒ įǍǕĳǀǐǕ ĲǊǏȷǏǙ ıȷıǎıǐǅįĲǂįǑ Ǌįǉ ĲĳǇ ĲǒǍǀǓıǉį
įǐǓıǉǏǈıĳǏǙǍĳįǉ ȷǐǏǑ ĳǏ İǇǌǘĲǉǏ ĲǒǌĴǀǐǏǍ. ƢǓıĳı İǉǊįǂǕǌį ıǍǇǌǀǐǕĲǇǑ, ȷǐǘĲǄįĲǇǑ, İǉǘǐǈǕĲǇǑ, ȷıǐǉǏǐǉĲǌǏǙ, ıǍįǍĳǂǕĲǇǑ Ǌįǉ ǊįĳįǅǅıǋǂįǑ
ĲĳǇǍ ƩǐǓǁ ƵǐǏĲĳįĲǂįǑ ©ıİǏǌǀǍǕǍ ƵǐǏĲǕȷǉǊǏǙ ƺįǐįǊĳǁǐį ǊįǈǚǑ Ǌįǉ İǉǊįǂǕǌį ıȷǉǊǏǉǍǕǍǂįǑ ǌı ĳǏǍ ƹȷıǙǈǒǍǏ ƵǐǏĲĳįĲǂįǑ ©ıİǏǌǀǍǕǍ ĳǏǒ
ƹƵƫƯƹ ĲĳǇǍ ǇǋıǊĳǐǏǍǉǊǁ İǉıǙǈǒǍĲǇ: dpo@yeka.gr

ƪ. ƵƫƶƮƫƺƴƱƫƲƴ ©ƭưƼƷƭƷ
Ʊı įĳǏǌǉǊǁ ǌǏǒ ıǒǈǙǍǇ Ǌįǉ ǅǍǕǐǂǆǏǍĳįǑ ĳǉǑ ǊǒǐǚĲıǉǑ ȷǏǒ ȷǐǏǄǋǀȷǏǍĳįǉ įȷǘ ĳǉǑ İǉįĳƿǎıǉǑ ĳǇǑ ȷįǐ. 6 ĳǏǒ ƿǐǈǐǏǒ
1
22 ĳǏǒ Ʋ. 1599/1986 , ǌı ĳǇǍ ȷįǐǏǙĲį İǇǋǚǍǕ ǘĳǉ:
į) ©ıǍ ǀǓǕ ǁİǇ ǋƿǄıǉ ĳǇǍ įȷǏǆǇǌǂǕĲǇ ıǉİǉǊǏǙ ĲǊǏȷǏǙ ǄƿĲıǉ ĳǇǑ ƯƹƩ 12998/232/23-3-2020 (ƪƟ 1078) Ǌįǉ
Ǆ) ƹȷƿǅǏǌįǉ Ĳı ǌǂį įȷǘ ĳǉǑ įǊǘǋǏǒǈıǑ ıǉİǉǊǀǑ ǊįĳǇǅǏǐǂıǑ Ǌįǉ ȷǋǇǐǚ ĳǉǑ ȷǐǏǗȷǏǈǀĲıǉǑ ȷǏǒ ǏǐǂǆǏǍĳįǉ ĲĳǇǍ ƯƹƩ ǌı
įǐǉǈǌ. ǏǉǊ.16073/287/22-4-2020 (ƪƟ1547), ǘȷǕǑ ǉĲǓǙıǉ:
ƫƮ©ƮƯƭ ƯƩƸƭĬƴƶƮƩ:
ǅ) ƯıǂǌıǍǏ İǁǋǕĲǇǑ:

Ǌįǉ įǉĳǏǙǌįǉ ĳǇǍ ǒȷįǅǕǅǁ ǌǏǒ ĲĳǇǍ įȷǏǆǇǌǂǕĲǇ ıǉİǉǊǏǙ ĲǊǏȷǏǙ ĳǏǒ ƿǐǈǐǏǒ 2 ĳǇǑ ƯƹƩ ǌı įǐǉǈǌ. ǏǉǊ.16073/287/224-2020 (ƪƟ1547), ǘȷǕǑ ǉĲǓǙıǉ.
1.
«ƥȷǏǉǏǑ ıǍ ǅǍǚĲıǉ ĳǏǒ İǇǋǚǍıǉ ǔıǒİǁ ǅıǅǏǍǘĳį ǁ įǐǍıǂĳįǉ ǁ įȷǏǊǐǙȷĳıǉ ĳį įǋǇǈǉǍƿ ǌı ǀǅǅǐįĴǇ ǒȷıǙǈǒǍǇ İǁǋǕĲǇ ĳǏǒ ƿǐǈǐǏǒ 8 ĳǉǌǕǐıǂĳįǉ
ǌı ĴǒǋƿǊǉĲǇ ĳǏǒǋƿǓǉĲĳǏǍ ĳǐǉǚǍ ǌǇǍǚǍ. ƫƿǍ Ǐ ǒȷįǂĳǉǏǑ įǒĳǚǍ ĳǕǍ ȷǐƿǎıǕǍ ĲǊǘȷıǒı Ǎį ȷǐǏĲȷǏǐǂĲıǉ ĲĳǏǍ ıįǒĳǘǍ ĳǏǒ ǁ Ĳı ƿǋǋǏǍ ȷıǐǉǏǒĲǉįǊǘ
ǘĴıǋǏǑ ǄǋƿȷĳǏǍĳįǑ ĳǐǂĳǏǍ ǁ ĲǊǘȷıǒı Ǎį Ǆǋƿǔıǉ ƿǋǋǏǍ, ĳǉǌǕǐıǂĳįǉ ǌı ǊƿǈıǉǐǎǇ ǌǀǓǐǉ 10 ıĳǚǍ»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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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.
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