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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2» του φορέα «ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ», λόγω επέκτασης και αναμόρφωσης
της υφιστάμενης δομής στη ΔΡΑΜΑ.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά τον καθορισμό του
ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του
τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης
του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.146/
127/Ζ2/152362 απόφαση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Κ1/163651
(1)
Τροποποίηση της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2» του φορέα «ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ», λόγω επέκτασης και αναμόρφωσης
της υφιστάμενης δομής στη ΔΡΑΜΑ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016–Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-

Αρ. Φύλλου 5433

θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016» (Α΄ 222), παρ. Θ του άρθρου πρώτου, όπως ισχύει.
2. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως
ισχύει.
3. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και την
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων
και ΝΠΔΔ» (Β΄ 6030).
4. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του
ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012» (Β΄ 6030).
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), παρ. 1 του άρθρου 4.
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123), παρ. 2 του άρθρου 6.
8. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).
9. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου
Δύο με διακριτικό τίτλο «ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2», και κωδικό 2000173, που εκδόθηκε με
την απόφαση της υπ’ αρ. 139/21-11-2014 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και
χορηγήθηκε στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία
«ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ» όπως ισχύει.
10. Την υπό στοιχεία Κ1/163430/18-10-2019 αίτηση
τροποποίησης της άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
(Κ.Δ.Β.Μ.) του φυσικού προσώπου με την επωνυμία
«ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ» με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
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11. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην υπό
στοιχεία ΔΑ/38428/22-10-2020 απόφαση, της υπ’ αρ.
424/22-10-2020 συνεδρίασης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της άδειας του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο, με διακριτικό τίτλο «ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2» και κωδικό 2000173, λόγω επέκτασης και αναμόρφωσης της υφιστάμενης δομής στη
διεύθυνση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 29, 66100 ΔΡΑΜΑ,
με δυναμικότητα 93 άτομα ανά ώρα, με πρόσβαση ΑμεΑ.
Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών
προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης προσαρτάται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπάιδευσης,
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
I

Αριθμ. Α.1261
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά τον καθορισμό του
ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του
τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης
του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία
και συντάξεις.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 6, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013
(Α΄ 170), όπως ισχύουν,
β) του Κεφ. Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του
άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41
αυτού, όπως ισχύουν,
γ) των άρθρων 8, 12, 13, 14, 15, 16, 42Α, 43Α, 59, 60,της
πε. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 62 και της περ. ε΄ της παρ. 1
του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν,
δ) της υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1049/2014 απόφασης
(Β΄ 429), όπως ισχύει,
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ε) της υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 949),
όπως ισχύει,
στ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), όπως ισχύει.
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
3. Την υπό στοιχεία 1 της 20-1-2016 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 τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’ αρ.
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης
της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
( Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4. Την ανάγκη διασταύρωσης των δηλούμενων εισοδημάτων και παρακρατούμενων ποσών φόρων και
εισφορών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με
εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών
από μισθωτές υπηρεσίες από τους καταβάλλοντες τα παραπάνω εισοδήματα.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:
1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της υπό στοιχεία Α.1099/2019
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. όπως ισχύει και
στον ΠΙΝΑΚΑ με τίτλο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»,
γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) οι κωδικοί 18, 28, 47, 48, 50, 51, 52 και οι αντίστοιχες
περιγραφές του είδους αποδοχών των κωδικών αυτών
απαλοίφονται,
β) στην περιγραφή του είδους αποδοχών των κωδικών 19 και 29 διαγράφονται οι λέξεις «ολικά τυφλούς
ή κινητικά»,
γ) προστίθενται νέοι κωδικοί ως εξής:
i. Μετά τον κωδικό 37 και πριν τον κωδικό 41 προστίθεται νέος κωδικός 38.
ii. Μετά τον κωδικό 58 και πριν τον κωδικό 61 προστίθεται νέος κωδικός 60.
iii. Μετά τον κωδικό 62 και πριν τον κωδικό 95 προστίθενται νέοι κωδικοί 66 και 67, με την ακόλουθη περιγραφή ως προς το «Είδος αποδοχών»:
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Κωδικός

Είδος αποδοχών

38

Ποσά της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4172/2013 (εφάπαξ επαγγελματικών
ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο)

60

Επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάρτισης ανέργων (παρ. 1 του άρθρου 65
του ν. 4520/2018)

66

Ποσά της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15
του ν. 4172/2013 (μηνιαία αποζημίωση που
λαμβάνουν κυβερνήτες, συγκυβερνήτες
και μηχανικοί αεροσκαφών αεροπορικών
εταιρειών)

67

Ποσά του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2α
του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 που φορολογούνται αυτοτελώς (αμοιβές συμβολαίων αθλητών, προπονητών και εκπαιδευτών
Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων)

2. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της υπό στοιχεία Α.1099/2019
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. όπως ισχύει και στον
ΠΙΝΑΚΑ με τίτλο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», μετά
τον νέο κωδικό 67 της παρ. 1 της παρούσας και πριν τον
κωδικό 95 προστίθεται νέος κωδικός 68 με την ακόλουθη
περιγραφή ως προς το «Είδος αποδοχών»:
Κωδικός

Είδος αποδοχών

68

Χορήγηση δωρεάν μετοχών σε εργαζόμενους ή εταίρους ή μετόχους, από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα
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3. Οι τροποποιήσεις της παρ. 1 της παρούσας εφαρμόζονται για αμοιβές που καταβάλλονται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1-1-2021 και μετά.
Η τροποποίηση της παρ. 2 της παρούσας εφαρμόζεται
για δωρεάν μετοχές που χορηγούνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1-1-2020 και μετά, και τα εισοδήματα αυτά υποβάλλονται με μήνα αναφοράς τον μήνα
που πραγματοποιείται η χορήγηση των δωρεάν μετοχών.
Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, τα τελευταία αυτά
εισοδήματα, και ανεξάρτητα από τον εκάστοτε μήνα του
2020 στον οποίο πραγματοποιήθηκε η χορήγηση των
δωρεάν μετοχών, υποβάλλονται με μήνα αναφοράς τον
Δεκέμβριο του 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 5078/2020)
στην οποία δημοσιεύθηκε η υπό στοιχεία Φ.146/127/
Ζ2/152362 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης διορθώνεται:
στη σελίδα 56396 στην β΄ στήλη στον τελευταίο στίχο:
από το εσφαλμένο: «… Researtch …»,
στο ορθό: «… Research …».
(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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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.

*02054330912200004*

