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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανασυγκρότηση και ορισμός μελών Πειθαρχικού
Συμβουλίου Πιστοποιημένων Εκτιμητών.

2

Καταβολή τόκου τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανείου, λήξης 25.07.2025, έκτης τοκοφόρου
περιόδου.

3

Καταβολή τόκου τιμαριθμοποιημένων ομολογιακών δανείων, λήξης 25.07.2030, έκτης τοκοφόρου
περιόδου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/31551/0004
(1)
Ανασυγκρότηση και ορισμός μελών Πειθαρχικού
Συμβουλίου Πιστοποιημένων Εκτιμητών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων παρ. 1 και 3 του άρθρου 42 του ν.4308/2014
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και
άλλες διατάξεις» (Α'251).
β) Tης υποπαραγράφου Γ.9. της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»,
όπως ισχύει (Α’107).
γ) Tου άρθρου 13 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
δ) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει (Α’178).
ε) Tου π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 116).
2. Την αριθ. 30094/469/8.7.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση και ορισμός μελών
Πειθαρχικού Συμβουλίου Πιστοποιημένων Εκτιμητών
στη Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών» (Β’1741).

Αρ. Φύλλου 2362

3. Την αριθ. 2/93643/0004/8.12.2014 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΑΔΑ:ΩΖΜΜΗ-Μ3Φ).
4. α) Τα αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000292 ΕΞ2017/77/24.2.2017
και Γ.Δ.Ο.Π. 0000618 ΕΞ2017/158/11.4.2017 έγγραφα της
Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
β) Το αριθ. Γ94/1.2.2017 έγγραφο του Προέδρου του
Συμβουλίου της Επικρατείας,
γ) Το αριθ. 83813/30.12.2016 έγγραφο της Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
δ) Το από 7.2.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
5. Το από 7.4.2017 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης
για την ανάδειξη των πιστοποιημένων εκτιμητών που
θα μετέχουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Πιστοποιημένων Εκτιμητών.
6. Το γεγονός ότι: i) με τις διατάξεις του π.δ. 111/2014
(Α’178) η Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, της οποίας ο Προϊστάμενος συμμετέχει εκ
της θέσης του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Πιστοποιημένων Εκτιμητών, καταργήθηκε και οι αρμοδιότητές της
ασκούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού
και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της ίδιας Γενικής
Διεύθυνσης και ii) η θητεία του ανωτέρω Πειθαρχικού
Συμβουλίου έληξε την 14η.7.2016.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ανασυγκροτούμε το πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο των Πιστοποιημένων Εκτιμητών της παρ.1 της υποπαραγράφου 9, της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, το οποίο αποτελείται από:
α) Έναν Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, με
τον αναπληρωτή του.
β) Έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τον
αναπληρωτή του.
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γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.
δ) Δύο πιστοποιημένους εκτιμητές με ελάχιστη εκτιμητική εμπειρία 10 ετών, με τους αναπληρωτές τους, οι
οποίοι επιλέγονται μετά από κλήρωση.
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται ο
αρχαιότερος εκ των δύο Παρέδρων και γραμματέας
ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον
αναπληρωτή του.
Άρθρο 2
Ι. Ορίζουμε τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου των
Πιστοποιημένων Εκτιμητών, ως εξής:
α) Μαρλένα Τριπολιτσιώτη του Παναγιώτη, Πάρεδρο
του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της την Ευαγγελία Τζιράκη του Νικολάου,
ομοίως Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας.
β) Αικατερίνη Μποκώρου του Κωνσταντίνου, Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώτριά της
τη Βασιλική Πέππα του Ευαγγέλου, ομοίως Πάρεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
γ) Αντώνιο Τσαρνά του Γεωργίου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρωτή
του τον Αλέξανδρο Κατσιμήχα του Ελευθερίου, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Παρακολούθησης
Διαρθρωτικών Αλλαγών της ίδιας Διεύθυνσης.
δ) Νικόλαο Νικολιδάκη του Ιωάννη, πιστοποιημένο
εκτιμητή, με αναπληρωτή του το Βασίλειο Παναγακόπουλο του Παναγιώτη, ομοίως πιστοποιημένο εκτιμητή.
ε) Νικόλαο Χονδροδήμο του Αποστόλου, πιστοποιημένο εκτιμητή, με αναπληρωτή του το Σταύρο Δροσάτο
του Κωνσταντίνου, ομοίως πιστοποιημένο εκτιμητή.
Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Πιστοποιημένων Εκτιμητών ορίζεται η Σουλτάνα Φιλιππίδου
του Γεωργίου, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ
Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής με
αναπληρώτριά της την Πανδώρα Σύρου του Γεωργίου,
υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου που υπηρετεί στην
ίδια Διεύθυνση.
II. Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι τριετής,
με δυνατότητα ανανέωσης.
III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 30094/469/8.7.2013
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’1741).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Τεύχος Β’ 2362/12.07.2017

Αριθμ. 754
(2)
Καταβολή τόκου τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανείου, λήξης 25.07.2025, έκτης τοκοφόρου περιόδου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και Ανάπτυξη του Δημοσίου Τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις».
2. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ
3690/2014), όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. 2/16773/0023/Α/20.03.2003 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.03.2003
κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανείου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.07.2025».
4. Την αριθμ. 2/14949/0023 Α/21-2-2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου.
5. Το άρθρο 12 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 128/31-7-1992).
6. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A /1998), όπως τροποποιήθηκε με
τον ν.3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).
7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 A /2015).
8. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168
Β/2015), αποφασίζουμε:
Για την πληρωμή τόκου της έκτης τοκοφόρου περιόδου, στις 25/7/2017, του τιμαριθμοποιημένου ομολόγου,
ISIN GR0128005627, λήξης 25.07.2025 και σύμφωνα με
την παρ. 6 της αριθμ. 2/16773/0023 Α/20-3-2003 απόφασης, καθορίζουμε τα εξής:
Ο Ημερήσιος Δείκτης Αναφοράς Πληθωρισμού στις
25/7/2017 ισούται με 101,86710.
Ο Λόγος Δεικτών (Index Ratio) ισούται με 1,25702.
Το συνολικό ποσό τόκου το οποίο αντιστοιχεί σε ονομαστική αξία ομολόγων € 1.000, στρογγυλοποιημένο
στα δυο δεκαδικά ψηφία, ανέρχεται σε 36,45 ευρώ.
Το ποσό του συνολικού τόκου των € 1.000 εκφράζεται
στα δυο δεκαδικά ψηφία ενώ για τον ενδιάμεσο υπολογισμό δεδουλευμένου τόκου (2,90% Χ κλάσμα ημερών)
χρησιμοποιείται η μέθοδος Actual/Actual (ISMA) και
στρογγυλοποίησης στα τρία δεκαδικά ψηφία.
Κάλυψη δαπάνης:
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του
τρέχοντος οικονομικού έτους, η οποία έχει προβλεφθεί
και θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης Δημοσίου Χρέους.
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Τεύχος Β’ 2362/12.07.2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 753
(3)
Καταβολή τόκου τιμαριθμοποιημένων ομολογιακών δανείων, λήξης 25.07.2030, έκτης τοκοφόρου περιόδου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και Ανάπτυξη του Δημοσίου Τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις».
2. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ
3690/2014), όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. 2/22468/0023Α/12-4-2007 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Έκδοση τιμαριθμοποιημένου ομολόγου, λήξης 25.07.2030, με ημ/
νία 16/4/2007».
4. Τις αριθμ. 2/14328/0023Α/20-2-2012 και 2/14949/
0023Α/21-2-2012 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
5. Το άρθρο 12 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 128/31-7-1992).
6. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες
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διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A’/1998), όπως τροποποιήθηκε με
τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α’/2011).
7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 A’/2015).
8. Την αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168
Β’/2015), αποφασίζουμε:
Για την πληρωμή τόκου της έκτης τοκοφόρου περιόδου, στις 25/7/2017, των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN GR0338003552 και ISIN GR0133005182,
λήξης 25.07.2030 και σύμφωνα με την παρ. 6 της αρ.
2/22468/0023Α/12-4-2007 απόφασης, καθορίζουμε τα
εξής:
Ο Ημερήσιος Δείκτης Αναφοράς Πληθωρισμού στις
25/7/2016 ισούται με 101,86710.
Ο Λόγος Δεικτών (Index Ratio) ισούται με 1,16440.
Το συνολικό ποσό τόκου το οποίο αντιστοιχεί σε ονομαστική αξία ομολόγων € 1.000, στρογγυλοποιημένο
στα δυο δεκαδικά ψηφία, ανέρχεται σε 26,78 ευρώ.
Το ποσό του συνολικού τόκου των € 1.000 εκφράζεται
στα δυο δεκαδικά ψηφία, ενώ ως βάση υπολογισμού
χρησιμοποιείται η μέθοδος Actual/Actual (ICMA).
Κάλυψη δαπάνης:
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του
τρέχοντος οικονομικού έτους, η οποία έχει προβλεφθεί
και θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης Δημοσίου Χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Τεύχος Β’ 2362/12.07.2017

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 Ανασυγκρότησης. 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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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

*02023621207170004*

