
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-
λή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στον 
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2 Κάλυψη δαπανών των ινστιτούτων ερευνητικών 
και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτι-
κής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων.

3 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1005/2017 απόφασης της 
Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 145/2017).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 114351/Α1 (1)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντο-

λή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» 

στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουρ-

γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ - Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 50, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

β) Του άρθρου 22 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερ-
νητικών οργάνων και άλλες διατάξεις» (Α΄29).

γ) Του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή-
θειας-στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» 
(Α’ 3).

δ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) με τίτλο 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

ε) Του π.δ.  73/2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

στ) Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) Του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (Α’181), όπως ισχύει.

η) Της υπ’ αριθμ. Υ8/25-9-2015 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνστα-
ντίνο Φωτάκη» (Β’ 2109).

θ) Της υπ΄ αριθμ. Υ1/201408/25-11-2016 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Δημήτριο Μπαξεβανάκη» (Β΄ 3818).

2. Την υπ’ αριθμ. 182109/Γ1/12-11-2015 απόφαση 
Πρωθυπουργού και Υπουργού ΥΠ.Π.Ε.Θ., «Αποδοχή πα-
ραίτησης του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και διορι-
σμός του Γενικού Γραμματέατου ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (ΥΟΔΔ/823).

3. Την υπ’ αριθμ. 95260/Γ1/07-06-2017 απόφαση του 
Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού 
Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων» (ΥΟΔΔ/277).

4. Την υπ’ αριθμ. 175372/Υ1/29-10-2014 (Β’ 2988) από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με 
εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γε-
νικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γε-
νικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών 
μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Την υπ’ αριθμ. 197109/Α1/4-12-2015 (Β’ 2654) κοι-
νή υπουργική απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώ-
ματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”, “Με εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” 
στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊστα-
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά-
των ΥΠ.Π.Ε.Θ.».

6. Την ανάγκη της εύρυθμης και αποτελεσματικής 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων και της ταχείας προώθησης 
των υποθέσεών του.

7. Την υπ’ αριθμ. Φ1/Α/778/105529/Β1/23-6-2017 εισή-
γηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών ΥΠΠΕΘ, από την οποία προκύπτει ότι 
από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μεταβιβάζου-
με το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού» 
τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 197109/Α1/4-12-2015 
(Β’ 2654) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Μεταβί-
βαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”, 
“Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυ-
πουργού” στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ.», εκτός των οριζομένων στις κάτωθι 
περιπτώσεις των άρθρων 1, 2 και 3 ως εξής: 

I. Από το άρθρο 1 εξαιρούνται:
α) περιπτώσεις 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 33, 34 

της παραγράφου Α΄ ,
β) από την περίπτωση 2 της παραγράφου Β΄ τα θέματα 

που αφορούν στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, για τα οποία μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να 
υπογράφει «Με εντολή Υφυπουργού» και 

γ) η περίπτωση 2 της παραγράφου Γ΄ .
II. Από το άρθρο 2 εξαιρείται η περίπτωση 2 της πα-

ραγράφου Β΄.
III. Από το άρθρο 3 εξαιρούνται:
α) από την περίπτωση 1 της παραγράφου Β΄ τα θέματα 

που αφορούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων,
β) η περίπτωση 2 της παραγράφου Β΄ και
γ) από την περίπτωση 3 της παραγράφου Β΄ τα θέματα 

που αφορούν στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεό-
ρασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2017

Οι Υπουργοί

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

Ο Υφυπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

    Αριθμ. οικ. 32071/1183 (2)
Κάλυψη δαπανών των ινστιτούτων ερευνητικών 

και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτι-

κής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 6 του άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώ-

πιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και 
στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α/2013), όπως ισχύει,

β) του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/2001),

γ) του άρθρ. 20 του ν.  4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 143/Α΄),

δ) Του π.δ.  υπ’ αριθμ. 63/22-4-2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα»,

ε) Του άρθρου 21 του π.δ.   113/2014 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας» (ΦΕΚ 180/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ) Του π.δ.  125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. Υ56/21-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου» 
(ΦΕΚ 2281/Β΄).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β΄).

4. Το έγγραφο αριθ. πρωτ. 1403/11-1-2017 του ΟΑΕΔ 
με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 3318/71/6-12-2016 
απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

5. Τις αριθμ. πρωτ. 91/1-2-2017 (ΑΔΑ:7ΚΙΘ4691Ω2-
1Θ7) και 92/1-2-2017 (ΑΔΑ:Ω35Α4691Ω2-34Ψ) αποφά-
σεις ανάληψης υποχρεώσεων του ΟΑΕΔ.

6. Την αριθ. οικ. 21388/837/10-5-2017 εισήγηση της 
προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ΟΑΕΔ οικονομικής χρήσης 2017 ύψους 3.000.000,00 
€, η οποία θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει προ-
βλεφθεί στον ΚΑΕ 2522 «Επιχορηγήσεις και συνδρομές 
σε κοινωνικές οργανώσεις» του Λογαριασμού Κοινωνι-
κής Πολιτικής του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρ-
μογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), αποφασίζουμε:

Για την κάλυψη δαπανών των ινστιτούτων ερευνητι-
κών και εκπαιδευτικών κέντρων της αντιπροσωπευτικής 
τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, σύμφωνα 
με την υποπερίπτωση δδ περίπτωσης β της παρ. 6 του 
άρθ. 34 του ν.  4144/2013, διατίθεται ποσοστό ύψους 
1% επί του συνόλου των ετήσιων εσόδων της εισφοράς, 
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ύψους 1,35%, υπέρ ΕΛΕΚΠ (που προβλέπεται στην ανω-
τέρω περ. β) και όχι περισσότερο από 3.000.000,00€, κατ’ 
αναλογία 2 προς 1 για ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και ΚΑΝΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και  Αναπληρωτής Υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. ΠΟΛ.     1100 (3)
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1005/2017 απόφασης 

της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 145/2017).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. στ’ της παραγράφου 3 του άρ-

θρου 16 του ν.  4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15, των 

άρθρων 16, 20, 29 και 34 του ν.  4172/2013.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.  4174/2013 (ΦΕΚ 

Α’ 170).
4. Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ.2 του άρθρου 41 

του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94).
5. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 

(ΦΕΚ Β’ 3696/15.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμο-
διοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη 
Παπανάτσιου».

7. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ2017 απόφαση του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 
Β’ 968), με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

8. Την ανάγκη καθορισμού των δαπανών για τις οποίες 
απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/
και συλλογής αποδείξεων, την ανάγκη κατανομής των 
δαπανών μεταξύ των συζύγων ή των μερών του συμφώ-
νου συμβίωσης, τις κατηγορίες των φορολογουμένων 
που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 
διατάξεων αυτών.

9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 της ΠΟΛ. 1005/2017 (ΦΕΚ Β’ 145/2017) 
απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, μετά την Ομά-
δα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες), 
προστίθεται νέα ομάδα που έχει ως εξής: 

«- Ομάδα 6 (Υγεία)».
Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017

Η Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  
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*02023811207170004*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr


		2017-07-12T20:55:29+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




