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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για
δανεισμό της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» ποσού 42.362.696,80 €.

2

Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 8721 ΕΞ 2020/7.4.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Δικαιοσύνης και Επικράτειας «Μέτρα Διευκόλυνσης Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων
για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από
Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών» (Β’ 1384).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/16914/0025
(1)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για
δανεισμό της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» ποσού 42.362.696,80 €.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
(α) των άρθρων 91-108 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις
για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών
Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (Α’ 105),
(β) του άρθρου 90 «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)
(γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
(δ) της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του

Αρ. Φύλλου 2945

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051),
(ε) της παρ. 3 του άρθρου 109, του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
Κεντρικής Δημοσίας Διοίκησης» (Α’ 133)», σε συνδυασμό
με την κατεπείγουσα προγραμματισμένη εκταμίευση του
δανείου από την ΕΤΕπ την 24.07.2020.
2) Την υπ’ αρ. FI 91.792/09.12.2019 Δανειακή Σύμβαση
μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε. και της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
3) Την έγκριση της από 23.04.2019 Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.
4) Το από 14.04.2020 αίτημα της τράπεζας Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.
5) Το υπ’ αρ. Κ.Μ.Κ.Ε. OIK. 33644 ΕΞ 2019/04.04.2019
έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
και το από 17.02.2020 e-mail της ίδιας υπηρεσίας.
6) Το από 19.06.2019 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
7) Το υπ’ αρ. 4016/11.11.2019 έγγραφο της Τράπεζας
της Ελλάδος και τους συνημμένους σε αυτό Πίνακες.
8) Την από 06.05.2020 απόφαση της 12ης Συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του
ν. 4549/2018.
9) Το από 03.07.2020 FAX της ΕΤΕπ με τους τελικούς
όρους χρηματοδότησης, αποφασίζει:
Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για την
κάλυψη δανείου ποσού 42.362.696,80 € της τράπεζας
«Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε.» σύμφωνα με την
υπ’ αρ. FI 91.792/09.12.2019 Δανειακή Σύμβαση. Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδυτικών
σχεδίων που εκπονούνται από πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής MME) και τις επιχειρήσεις
μεσα\ας κεφαλαιοποίησης που δραστηριοποιούνται σε
επιλέξιμους από την ΕΤΕπ τομείς (γεωργία, τουρισμός,
βιομηχανία, υπηρεσίες κ.λπ.) και γενικότερα η τήρηση
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των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Εθνική Τράπεζα με
το υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας.
Οι βασικοί όροι του δανείου έχουν ως εξής:
Ποσό (€):

42.362.696,80 €

Διάρκεια:

10 έτη

Περίοδος χάριτος:

1 έτος

Αποπληρωμή κεφαλαίου:

Ανά 6-μηνο (24/07* και
24/01* εκάστου έτους)

Πληρωμή τόκων:

Ανά 6-μηνο (24/07* και
24/01* εκάστου έτους)

Ημερομηνία εκταμίευσης:

24/07/2020

Πρώτη Καταβολή Κεφαλαίου

24/07/2021*

Τελευταία καταβολή
κεφαλαίου:

24/07/2030*

Επιτόκιο:

Σταθερό 0,142%
(ή 14.2 BPS) ετησίως

* Οι ημερομηνίες πληρωμής δύνανται να μεταβληθούν στην πλησιέστερη εργάσιμη μέρα εάν συμπίπτουν με αργίες

Τεύχος B’ 2945/17.07.2020

στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών,
στοιχεία αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων, που θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
1) Τράπεζα.
2) Επωνυμία επιχείρησης.
3) ΑΦΜ επιχείρησης.
4) Ποσό δανείου.
5) Ημερομηνία χορήγησης δανείου.
6) Επιτόκιο αναλυόμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Σύμφωνο Συνεργασίας.
III. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο προμήθεια, από το ανωτέρω πιστωτικό
ίδρυμα, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 4016/11.11.2019 έγγραφο
της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε 1,09% (ACT/ACT).
IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για
το δάνειο της Εθνικής Τράπεζας ύψους 42.362.696,80 €.
V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το
ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 42.362.696,80 € πλέον
τόκων και εξόδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2020
Ο Υφυπουργός

II. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, σε περίπτωση
κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ των εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από την Εθνική Τράπεζα ποσών,
σύμφωνα με την ανωτέρω Δανειακή Σύμβαση.
Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της απευθυνόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων
και Κίνησης Κεφαλαίων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, αποστέλλοντας κατάσταση με ανάλυση της
οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του ως εγγυητή.
Η Εθνική Τράπεζα, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής,
ενημερώνει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ διαστήματος 10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο, με
όμοια επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό των
οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο ακολούθως,
μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του
ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά. Η διά της παρούσας
επιβαλλόμενη στην Εθνική Τράπεζα υποχρέωση ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο την εγγυητική
ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΕΤΕπ.
Η Εθνική Τράπεζα οφείλει να αναγγέλλει στο Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους -Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων)
την ημερομηνία και το εκταμιευθέν ποσό του δανείου.
Επίσης, η Τράπεζα οφείλει να αποστέλλει ανά τρίμηνο

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 19702 ΕΞ 2020
(2)
Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 8721 ΕΞ 2020/7.4.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Δικαιοσύνης και Επικράτειας «Μέτρα Διευκόλυνσης Ηλεκτρονικής Έκδοσης και Παραλαβής Πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων
για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από
Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών» (Β’ 1384).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
(Α’ 134), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων»
(Α’ 209), όπως ισχύει,
γ) των άρθρων τριακοστού πρώτου και τριακοστού
δεύτερου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
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της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
δ) της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 25/2012 «Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, χορήγηση πιστοποιητικών
και λοιπών εγγράφων από τα Δικαστήρια της χώρας»
(Α’ 53), όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει,
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων),
όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β’ 3051).
4. Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, αλλά και της ανάγκης για ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης σχετικά με τη δυνατότητα
ηλεκτρονικής αποστολής των δικαστικών αποφάσεων
από τα δικαστήρια στο δικηγόρο και της εκτύπωσής
τους με ισχύ επισήμου αντιγράφου για τις περαιτέρω
νόμιμες ενέργειες, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του δικηγόρου στη Γραμματεία του Δικαστικού
Καταστήματος.
5. Την υπ’ αρ. 8721 ΕΞ 2020/7.4.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας «Μέτρα Διευκόλυνσης Ηλεκτρονικής Έκδοσης και
Παραλαβής Πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής
διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ
(μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από
Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών» (Β’ 1384).
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6. Την υπ’ αρ. Β1.Φ1.38/21787/29.5.2020 εισήγηση της
περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία
από την εφαρμογή της παρούσας μπορεί να προκληθεί
απώλεια εσόδων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ύψους περίπου 850.000
ευρώ για το χρονικό διάστημα μέχρι 20.09.2020.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Μετά την υποπερ. (β) της περ. (ii) της υπ’ αρ. 8721 ΕΞ
2020/7.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Επικρατείας (Β’ 1384) προστίθεται
περίπτωση (iii) ως ακολούθως:
«iii. Η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς ύψους
δύο (2) ευρώ, που ορίζεται στην περ. ζ της παρ. 1 του
άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) αναστέλλεται και
για τα ακριβή αντίγραφα των δικαστικών αποφάσεων
που είτε παραλαμβάνονται σε έντυπη μορφή από τη
γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου είτε αποστέλλονται από αυτήν με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως ηλεκτρονικά έγγραφα που
φέρουν προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του αρμόδιου δικαστικού υπαλλήλου ή εγκεκριμένη
ηλεκτρονική σφραγίδα του Δικαστηρίου.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Δικαιοσύνης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Τεύχος B’ 2945/17.07.2020

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.

*02029451707200004*

