E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.03.13 02:29:37
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

1045

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
1

34. Καθιέρωση της 24ης Φεβρουαρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και ως ημέρας αργίας για τον Δήμο Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων.

2

35. Καθιέρωση της 17ης Μαρτίου ως δημόσιας
εορτής τοπικής σημασίας και ως ημέρας αργίας
για τον Δήμο Ανατολικής Μάνης Νομού Λακωνίας.

3

36. Καθιέρωση της 17ης Μαρτίου ως δημόσιας
εορτής τοπικής σημασίας και ως ημέρας αργίας
για τον Δήμο Δυτικής Μάνης Νομού Μεσσηνίας.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 34

(1)

Καθιέρωση της 24ης Φεβρουαρίου ως δημόσιας
εορτής τοπικής σημασίας και ως ημέρας αργίας
για τον Δήμο Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 1 και 2 του α.ν. 198/1967 «Περί τρόπου
καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεών τινών του α.ν. 447/1937 “περί τρόπου απονομής
σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά
Σύμβολα”» (Α’ 215).
2. Του άρθρου μόνου του π.δ. 555/1977 «Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινών κατά την έκδοσιν διοικητικών
πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων
Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’ 184).
3. Της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004
«Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α’ 195).
4. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 64/2014
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την
έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α’ 106).

Αρ. Φύλλου 61

5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98).
6. Τη με αριθμό 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επί του τακτικού προϋπολογισμού
και επί του προϋπολογισμού του Δήμου Κόνιτσας και των
λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που επιχορηγούνται από
τον κρατικό προϋπολογισμό, ενδεχόμενη ετήσια δαπάνη, από τυχόν απασχόληση κατά την 24η Φεβρουαρίου,
ημέρα αργίας για τον Δήμο Κόνιτσας, προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας
και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που λειτουργούν στον
εν λόγω Δήμο, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα
ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση για την ως εκ
τούτου καταβολή της προβλεπόμενης για τις εξαιρέσιμες
ημέρες, σχετικής αποζημίωσης.
Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση υπουργικής απόφασης
ή απόφασης του οικείου Δ.Σ. κατά περίπτωση.
Η εν λόγω δαπάνη, εφόσον συντελεστεί, θα επιβαρύνει
τους προϋπολογισμούς των οικείων Υπουργείων, του Δήμου Κόνιτσας και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου
ή/και ιδιωτικού δικαίου, κατά περίπτωση.
8. Την αριθμ. 60/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών
και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθιερώνουμε την 24η Φεβρουαρίου, επέτειο της
απελευθέρωσης της Κόνιτσας από τον τουρκικό ζυγό
το έτος 1913, ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και
ημέρα αργίας για τον Δήμο Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων.
Άρθρο 2
Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται
στον Δήμο Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων, περιλαμβάνουν
γενικό σημαιοστολισμό σε όλο τον Δήμο από την 8η
πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής
και φωταγώγηση του δημοτικού καταστήματος και των
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λοιπών δημόσιων κτιρίων, από τη δύση του ηλίου της
ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.
Άρθρο 3
Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Ι
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Καθιέρωση της 17ης Μαρτίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και ως ημέρας αργίας για
τον Δήμο Ανατολικής Μάνης Νομού Λακωνίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 1 και 2 του α.ν. 198/1967 «Περί τρόπου
καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεών τινών του α.ν. 447/1937 “περί τρόπου απονομής
σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά
Σύμβολα”» (Α’215).
2. Του άρθρου μόνου του π.δ. 555/1977 «Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινών κατά την έκδοσιν διοικητικών
πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων
Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’ 184).
3. Της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004
«Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α’ 195).
4. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 64/2014
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την
έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α’ 106).
5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98).
6. Τη με αριθμό 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).
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7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επί του τακτικού προϋπολογισμού
και επί του προϋπολογισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενδεχόμενη
ετήσια δαπάνη, από τυχόν απασχόληση κατά την 17η
Μαρτίου, ημέρα αργίας για τον Δήμο Ανατολικής Μάνης,
προσωπικού δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών του
Δήμου Ανατολικής Μάνης και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
που λειτουργούν στον εν λόγω Δήμο, βάσει νόμου, όλες
τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη
βάση για την ως εκ τούτου καταβολή της προβλεπόμενης για τις εξαιρέσιμες ημέρες, σχετικής αποζημίωσης.
Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση υπουργικής απόφασης
ή απόφασης του οικείου Δ.Σ. κατά περίπτωση.
Η εν λόγω δαπάνη, εφόσον συντελεστεί, θα επιβαρύνει
τους προϋπολογισμούς των οικείων Υπουργείων, του
Δήμου Ανατολικής Μάνης και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου, κατά περίπτωση.
8. Την αριθμ. 61/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών
και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθιερώνουμε την 17η Μαρτίου, επέτειο της έναρξης
του ένοπλου αγώνα κατά των Τούρκων το έτος 1821, ως
δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και ημέρα αργίας για
τον Δήμο Ανατολικής Μάνης Νομού Λακωνίας.
Άρθρο 2
Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται
στον Δήμο Ανατολικής Μάνης Νομού Λακωνίας, περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό σε όλο τον Δήμο
από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας
της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού καταστήματος και των λοιπών δημόσιων κτιρίων, από τη δύση
του ηλίου της ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες
της επομένης.
Άρθρο 3
Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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Καθιέρωση της 17ης Μαρτίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και ως ημέρας αργίας για
τον Δήμο Δυτικής Μάνης Νομού Μεσσηνίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 1 και 2 του α.ν. 198/1967 «Περί τρόπου
καθιερώσεως και τελέσεως δημοσίων εορτών και τελετών και περί αντικαταστάσεως και καταργήσεως διατάξεών τινών του α.ν. 447/1937 “περί τρόπου απονομής
σεβασμού εις την Εθνικήν Σημαίαν και γενικώς τα Εθνικά
Σύμβολα”» (Α’215).
2. Του άρθρου μόνου του π.δ. 555/1977 «Περί βελτιώσεως διαδικασιών τινών κατά την έκδοσιν διοικητικών
πράξεων επί αντικειμένων αρμοδιότητος Υπουργείων
Εξωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Εσωτερικών και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’ 184).
3. Της παραγράφου 10 του άρθρου 35 του ν. 3274/2004
«Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού» (Α’ 195).
4. Της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 64/2014
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την
έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α’ 106).
5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98).
6. Τη με αριθμό 340/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επί του τακτικού προϋπολογισμού
και επί του προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Μάνης
και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που επιχορηγούνται
από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενδεχόμενη ετήσια
δαπάνη, από τυχόν απασχόληση κατά την 17η Μαρτίου,
ημέρα αργίας για τον Δήμο Δυτικής Μάνης, προσωπικού
δημοσίων υπηρεσιών και υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής
Μάνης και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που λειτουργούν
στον εν λόγω Δήμο, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του
μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση για την
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ως εκ τούτου καταβολή της προβλεπόμενης για τις εξαιρέσιμες ημέρες, σχετικής αποζημίωσης.
Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα και από την έκδοση υπουργικής απόφασης
ή απόφασης του οικείου Δ.Σ. κατά περίπτωση.
Η εν λόγω δαπάνη, εφόσον συντελεστεί, θα επιβαρύνει
τους προϋπολογισμούς των οικείων Υπουργείων, του
Δήμου Δυτικής Μάνης και λοιπών νομικών προσώπων
δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου, κατά περίπτωση.
8. Την αριθμ. 62/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών
και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθιερώνουμε την 17η Μαρτίου, επέτειο της έναρξης
του ένοπλου αγώνα κατά των Τούρκων το έτος 1821, ως
δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και ημέρα αργίας για
τον Δήμο Δυτικής Μάνης Νομού Μεσσηνίας.
Άρθρο 2
Οι εκδηλώσεις του εορτασμού, οι οποίες θα γίνονται
στον Δήμο Δυτικής Μάνης Νομού Μεσσηνίας, περιλαμβάνουν γενικό σημαιοστολισμό σε όλο τον Δήμο από την
8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της ημέρας της εορτής και φωταγώγηση του δημοτικού καταστήματος και
των λοιπών δημόσιων κτιρίων, από τη δύση του ηλίου της
ημέρας της εορτής μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.
Άρθρο 3
Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων καταρτίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
Άρθρο 4
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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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.

*01000611203200004*

