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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιανουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 9 της υπ’ αρ.
55100/07.04.2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας «Ρύθμιση θεμάτων που ανακύπτουν
λόγω της πληρωμής των συντάξεων και βοηθημάτων του Δημοσίου από την Η.ΔΙ.Κ.Α., σε πιστωτικά ιδρύματα μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.» (Β’ 884).

2

Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και
αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1668/0092
(1)
Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 9 της υπ’ αρ.
55100/07.04.2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ρύθμιση θεμάτων που ανακύπτουν λόγω της πληρωμής των συντάξεων και
βοηθημάτων του Δημοσίου από την Η.ΔΙ.Κ.Α., σε
πιστωτικά ιδρύματα μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.» (Β’ 884).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του εδαφίου θ της παρ. 8 της υποπαρ. ΙΑ.6. της
παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 19 του ν. 2592/1998 «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου,
ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 57).
γ) Του άρθρου 1 του ν. 2303/1995 «Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 80).
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δ) Της παρ. 3 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του
π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
ε) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
στ) Της υπό στοιχεία Y 70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
ζ) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. Την ανάγκη τροποποίησης της παρ. 4 του άρθρου
9 της υπ’ αρ. 55100/07.04.2014 (Β’ 884) απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, λόγω αλλαγής της διαδικασίας του
τρόπου πληρωμής.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η παρ. 4 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 55100/07.04.2014
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ρύθμιση θεμάτων
που ανακύπτουν λόγω της πληρωμής των συντάξεων
και βοηθημάτων του Δημοσίου από την Η.ΔΙ.Κ.Α., σε
πιστωτικά ιδρύματα μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.» (Β’ 884), τροποποιείται ως εξής:
«4. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκδίδει εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση
του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200203
«Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του
Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242
1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση
της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με:
α) το συνολικό ποσό για την καταβολή των συντάξεων
Δημοσίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016
και β) το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος
προς τρίτους (π.χ. ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/
12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελ-
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λάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την
κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698
προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές
προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
Η δαπάνη για την πληρωμή ανά συναλλαγή κόστους
προς τρίτους τακτοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος από τη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6741/252
(2)
Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και
αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν.δ. 6/1969
(Α’ 7).
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/
14-07-2020 (Β’ 3053) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 - 2021».
3. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύουν (Α’ 133).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει.
6. Την Σύμβαση για την διατήρηση της άγριας ζωής
και του φυσικού περιβάλλοντος στη Ευρώπη (Σύμβαση
Βέρνης), που κυρώθηκε με τον ν. 1335/1983 (Α’ 32).
7. Τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 «για τη διατήρηση των φυσικών
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
8. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών»
(κωδικοποιημένη έκδοση).
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9. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 33318/3028/11.12.1998
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και
διαδικασιών για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Η.Π.
14849/853/Ε103/04.04.2008 (Β’ 645) κοινή υπουργική
απόφαση «Τροποποίηση των υπ’ αρ. 33318/1510/2005
κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β’ 992), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/104 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
(Β’ 1289).
10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/
Ε103/6-9-2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της
άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων
της» (Β’ 1495), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό
στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 415), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των άγριων
πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου
1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
11. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 414985/1985 κοινής
υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας» (Β’ 757), όπως ισχύει και ειδικότερα την
παρ. γ του άρθρου 3 αυτής.
12. Την κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων υπ’ αρ. 50743/17 (ΦΕΚ 4432 Β/15-12-2017)
«Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000».
13. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).
14. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160), όπως ισχύει.
15. Το π.δ. 70/2015 περί «Ανασύσταση των Υπουργείων
«και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 114).
16. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
17. Το π.δ. 2/2021 περί «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
18. Την υπ’ αρ. 35/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).
19. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 122).
20.Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67875/8353/24.7.2019
απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Π.ΕΝ. «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κου Κωνσταντίνου - Ευαγγέλου Αραβώση»
(ΥΟΔΔ 510).
21.Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74135/6765/30.07.2020
απόφαση ΥΠΕΝ «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου
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Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος»
(ΑΔΑ: 6ΡΛ34653Π8-028).
22. Την υπ’ αρ. 165390/590/22-3-2018 «Περί εκτατικής
και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας» (Β’ 1128).
23. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545 υπουργική απόφαση «Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές»
(Β’ 3139), όπως αυτή παρατάθηκε με την υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89600/2453/2020 υπουργική απόφαση «Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές» (Β´ 4093).
24. Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιοχές της Ελλάδος καταγράφεται υπερπληθυσμός του
είδους Sus scrofa (αγριόχοιρου) και κυρίως ημίαιμων
ατόμων αυτού που προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στις
γεωργικές καλλιέργειες με αντίστοιχα αποτελέσματα
στην αγροτική οικονομία.
25. Το υπ’ αρ. 33/5505/08.01.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής/Διεύθυνση Υγείας Ζώων
«Ενημέρωση για την επιβεβαίωση νέων εστιών Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων(ΑΠΧ)» (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/
ΔΔΔ/1721/28/11.01.2021).
26. Το υπ’ αρ. 60/2883/12.01.2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής/Διεύθυνση Υγείας Ζώων
«Αίτημα για παράταση κυνηγετικής περιόδου, ενεργοποίηση συνεργείων δίωξης για την αντιμετώπιση του
κινδύνου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων(ΑΠΧ)»
(Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/2347/51/12.01.2021).
27. Το γεγονός ότι, παρά τα διαχειριστικά μέτρα που
λήφθηκαν μέχρι σήμερα, όπως είναι η απεριόριστη κάρπωση των αγριόχοιρων κατά την κυνηγετική περίοδο
σε όλη τη χώρα, δεν μειώθηκε ο πληθυσμός των αγρι-
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όχοιρων, ούτε και οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή,
ενώ γίνεται και συνεχής αναφορά σε ζημιές που προκαλούνται από μη δεσποζόμενους ημίαιμους χοίρους και
αγριόχοιρους.
28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε μέχρι τις 20-9-2021 τη διάρκεια ισχύος
της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06.08.2019
«Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές» (Β’ 3139),
όπως αυτή παρατάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΔ/89600/2453/2020 όμοια απόφαση (Β´ 4093).
Τα συνεργεία που συγκροτήθηκαν από τις Δασικές
Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, δυνάμει
των ανωτέρω σχετικών στα πλαίσια εφαρμογής της
περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας, Α’ 7), θα εντατικοποιήσουν για το χρονικό αυτό διάστημα τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα και σε συνεργασία με τις τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τον εντοπισμό περιοχών άμεσης
προτεραιότητας για την εφαρμογή του μέτρου.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιλίσια, 23 Ιανουαρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
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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.

*02002832701210004*

