
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός της διαδικασίας και των λεπτομε-
ρειών εφαρμογής των φορολογικών και λοιπών 
απαλλαγών, ατελειών και ελαφρύνσεων για τη 
δωρεά του έργου «Νέα Πτέρυγα σύγχρονων χει-
ρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

2 Τροποποίηση της με αριθ. Γ3γ/40426/5-7-2016 (ΦΕΚ 
2221 Β’/18-7-2016) υπουργικής απόφασης με θέμα: 
«Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων».

3 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311496/13.07.09 (Β’ 
1477) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες εφαρ-
μογής της αριθμ. 302157/10.06.09 (Β’ 1209) απόφα-
σης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προώθη-
ση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών στο πλαίσιο των 
Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 
της Επιτροπής».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθ. Α1α/36481/ 
29-06-2015 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομικών και Υγείας που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1986/Τ.Β/30-06-2016. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α6α/Γ.Π. οικ56302 (1)
Καθορισμός της διαδικασίας και των λεπτομε-

ρειών εφαρμογής των φορολογικών και λοιπών 

απαλλαγών, ατελειών και ελαφρύνσεων για τη 

δωρεά του έργου «Νέα Πτέρυγα σύγχρονων χει-

ρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 4 και 11 της από 1-12-2010 σύμβασης 

δωρεάς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου και του ΝΠΔΔ Γενικού Νοσοκομεί-
ου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», για την κατασκευή νέας 
πτέρυγας σύγχρονων χειρουργείων, η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 78 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011)

β) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/2005).

γ) Του Π.δ.  69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Π. Τσίπρα 
ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 104/Α/2015).

δ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/2015)

2. Την αριθμ. Υ14/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη (ΦΕΚ 2144/
Β/6-10-2015)

3. Την αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/Β/6-10-2015)

4. Την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου της δωρεάς
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολο-
γισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα, 
σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Β 1α/οικ.47121/24-06-2016 
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας και των λεπτομερειών 
εφαρμογής των φορολογικών και λοιπών απαλλαγών, 
ατελειών και ελαφρύνσεων για τη δωρεά του έργου «Νέα 
Πτέρυγα σύγχρονων χειρουργείων στο Γ.Ν.Α. ’’Ο ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΣΜΟΣ’’» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Φορολογικές και λοιπές απαλλαγές και ατέλειες

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 11 της Σύμβασης :
α) Οι απαιτούμενες άδειες κατεδάφισης και η άδεια 

ανέγερσης της νέας πτέρυγας στο Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΙΣΜΟΣ» θα εκδοθούν ατελώς. Ειδικότερα για την έκ-
δοση τους, δεν απαιτείται η καταβολή από το Δωρητή, 
το Νοσοκομείο ή τρίτον, η προσκόμιση οιουδήποτε 
αποδεικτικού, οιασδήποτε επιβάρυνσης που προβλέ-
πεται στη νομοθεσία, ιδίως, μεταξύ άλλων, Εισφοράς ΚΗ’ 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, Εισφοράς ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ, Εισφοράς ΚΗ’ 
Πολεοδομικού Γραφείου Δήμου, Εισφοράς υπέρ Δήμου, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Παραβόλου Δημοσίου, Χαρτοσήμου επί εισφοράς TEE και 
ΤΣΜΕΔΕ 2%, αποδεικτικού κατάθεσης προκαταβλητέου φό-
ρου μηχανικών (ΦΕΜ) άρθρου 52 παρ. 4 του Ν. 2238/1994.

β) Το Δημόσιο, οι ΟΤΑ ή οποιοσδήποτε τρίτος δεν 
διατηρούν κατά του Δωρητή και κατά του Νοσοκομεί-
ου οποιαδήποτε αξίωση είσπραξης φόρου-πλην ΦΠΑ-
τέλους ή τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ή κράτησης 
ή εισφοράς υπέρ αυτών για την κατάρτιση και εκτέλεση 
της ως άνω σύμβασης Δωρεάς και για κάθε σύμβαση 
ανάθεσης έργου, κατασκευής, προμήθειας, μίσθωσης 
έργου, μίσθωσης υπηρεσιών, μίσθωση πράγματος και 
γενικά για κάθε σύμβαση που σύναψε ή θα συνάψει ο 
Δωρητής ή το Νοσοκομείο για λογαριασμό του Δωρητή 
με οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
σχετικά με την αποπεράτωση του έργου της Δωρεάς.

γ) Οι αναφερόμενες απαλλαγές ισχύουν άνευ ετέρου 
από της κυρώσεως με νόμο της ως άνω Σύμβασης Δω-
ρεάς, χωρίς ιδίως να απαιτείται σχετική έγκριση από την 
εκάστοτε αρμόδια Αρχή.

δ) Η ως άνω σύμβαση Δωρεάς και κάθε σύμβαση ανά-
θεσης έργου, προμήθειας, μίσθωσης έργου, μίσθωσης 
υπηρεσιών, μίσθωσης πράγματος και γενικά κάθε σύμ-
βαση που σύναψε ή θα συνάψει ο Δωρητής ή το Νοσο-
κομείο για λογαριασμό του Δωρητή με οποιονδήποτε 
τρίτο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σχετικά με την απο-
περάτωση του έργου της Δωρεάς, απαλλάσσονται από 
την αμοιβή των δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, για τη 
σύνταξη και υπογραφή του εγγράφου της δωρεάς και δεν 
υπόκειται στα κατώτατα όρια της αμοιβής δικηγόρων για 
κάθε δικηγορική υπηρεσία, τόσο για τη σύνταξη όσο και 
την υπογραφή και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Οι οριζόμε-
νες στο άρθρο 11 της ως άνω Σύμβασης Δωρεάς απαλ-
λαγές ισχύουν από την κύρωση της Σύμβασης με νόμο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα 6 Ιουλίου 2016 

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Υγείας Οικονομικών
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. Γ3γ/οικ.56177 (2)
Τροποποίηση της με αριθ. Γ3γ/40426/5-7-2016 

(ΦΕΚ 2221 Β’/18-7-2016) υπουργικής απόφασης 

με θέμα: «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών 

εξετάσεων».

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54, παρ. 1, περ. Γ του Ν. 4262/

2014 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Απλούστευση της αδειοδότησης για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α’) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την με αριθ. Υ 25/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144/Β’) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

5. Την με αριθ. πρωτ. Γ3γ/40426/5-7-2016 (ΦΕΚ 2221/
Β’/18-7-2016) υπουργική απόφαση με θέμα «Κανόνες 
Παραπομπής Διαγνωστικών Εξετάσεων».

6. Την από 21 Ιουλίου 2016 προφορική εντολή του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
δεδομένου ότι με την εφαρμογή της τίθενται προϋπο-
θέσεις ελέγχου της εκτέλεσης διαγνωστικών εξετάσεων, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθ. αριθ. πρωτ. Γ3γ/40426/
5-7-2016 (ΦΕΚ 2221/Β’/18-7-2016) υπουργική απόφαση 
με θέμα: «Κανόνες Παραπομπής Διαγνωστικών Εξετά-
σεων» ως εξής:

1. Στο τέλος της έκτης παραγράφου, προστίθεται εδά-
φιο ως εξής:

«Τα ανωτέρω ποσοστά δύνανται να αναπροσαρμό-
ζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

2. Η έβδομη και όγδοη παράγραφος, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχει την υποχρέωση υλοποίησης της 
υπουργικής απόφασης ως διαχειριστής της εφαρμογής 
της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κατόπιν οδηγιών 
που οφείλει να λάβει από τον ΕΟΠΥΥ. Ως καταληκτική ημε-
ρομηνία εφαρμογής των κανόνων ορίζεται η 1/11/2016.

Η ισχύς έναρξης της παρούσας ορίζεται η 1/11/2016. 
Για την πρώτη χρονιά εφαρμογής των ανωτέρω κανόνων 
ως έτος για τον υπολογισμό των ποσοστών υπέρβασης 
λογίζεται το έτος 2015»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 3660/84485 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 311496/13.07.09 

(Β’ 1477) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες 

εφαρμογής της αριθμ. 302157/10.06.09 (Β’ 1209) 

απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο-

νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών στο 

πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου 

και 555/2008 της Επιτροπής».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 62 του ν. 4235/2014,
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β) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως η νομοθεσία αυτή 
κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο 
του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄98),

γ) του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργά-
νωσης των αγορών των γεωργικών προϊόντων και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 922/72, (ΕΟΚ) 234/79, 
(ΕΚ) 1037/2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου»,

δ) του Καν. (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής «για τη θέ-
σπιση λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή 
οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα 
προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, 
το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπε-
λοοινικό τομέα», όπως ισχύει

ε) του άρθρου 21 της αριθμ. 302157/10.06.2009 
(Β΄ 1209) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο-
νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπλη-
ρωματικά μέτρα για την εκτέλεση των Καν (ΕΚ) 479/2008 
του Συμβουλίου και Καν, (ΕΚ) 555/2008 της Ε.Ε. «Προώθη-
ση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών», όπως ισχύουν,

στ) την Υ103/02.03.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου» (ΦΕΚ 
309/Β/02-03-2015),

ζ) το με Α.Π. 3347/77175/05.07.2016 αίτημα της Εθνι-
κής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου 
για παράταση υλοποίησης των δράσεων των προγραμ-
μάτων ΚΟΑ Οίνου.

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε τη με αριθμ. 311496/13.07.09 (Β΄1477) 

υπουργική απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής της 

αριθμ. 302157/10.06.09 (Β΄ 1209) απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων “Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων 
χωρών στο πλαίσιο των Καν (ΕΚ) 479/2008 του Συμβου-
λίου και Καν. (ΕΚ) 555/2008 της Επιτροπής”», ως κάτωθι:

1. Η παρ. 10 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Λήξη υλοποίησης των δράσεων έως 31 Ιουλίου 

κάθε έτους. Καμία δράση δεν θεωρείται επιλέξιμη αν 
υλοποιηθεί μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας. 
Ειδικά για το έτος 2016 η λήξη υλοποίησης των δράσεων 
είναι η 20η Αυγούστου. »

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016 

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
 Στην υπ’ αριθ. Α1α/36481/29-06-2015 απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομικών και Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1986/τ.Β΄/30-06-2016, στη σελίδα 21962, στη δεξιά στή-
λη, 8η σειρά του κειμένου από τα κάτω, διορθώνεται η 
ημερομηνία:

από το εσφαλμένο «29 Ιουνίου 2015», 
στο ορθό «29 Ιουνίου 2016».

(Από το Υπουργείο Υγείας)
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*02023242707160004*

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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής 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.

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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό 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. 

E     

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
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