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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών των Δημοτικών Ενοτήτων Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς
που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 04-08-2021.

2

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις κοινότητες Μαριτσών και Θεολόγου ή Θολού της ΔΕ Πεταλούδων και στις κοινότητες Ψίνθου και Καλυθιών της ΔΕ Καλλιθέας
του Δήμου Ρόδου της ΠΕ Ρόδου της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς
που εκδηλώθηκε στις περιοχές την 1η-8-2021.

3

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των Κοινοτήτων Ζήριας και Καμάρων της Δημοτικής Ενότητας Ερινέου και της
Κοινότητας Λόγγου της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 31-07-2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1189
(1)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών των Δημοτικών Ενοτήτων Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς
που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 04-08-2021.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114),

Αρ. Φύλλου 3862

με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών
να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις
τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς
το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του
ν. 2275/1994 (Α’ 238), με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών, από
τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο
αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.- Α’ 90), όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.- Α’ 170), όπως
ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.
11. Την υπό στοιχεία ΓΓ 13373/05-08-2021 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
6Σ5646ΜΤΛΒ-ΞΗΧ), με την οποία κηρύχτηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως
04-02-2022 οι Δημοτικές Ενότητες Αρχαίας Ολυμπίας
και Φολόης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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12. Το γεγονός ότι η εν λόγω πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική
ζωή στις προαναφερθείσες περιοχές.
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 04-02-2022 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση
στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης
του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που
λήγουν ή έληξαν από 04-08-2021 μέχρι και 04-02-2022.
Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και
πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής
των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 04-02-2022 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 04-08-2021
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2021
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Α. 1190
(2)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις κοινότητες Μαριτσών και Θεολόγου ή Θολού της ΔΕ Πεταλούδων και στις κοινότητες Ψίνθου και Καλυθιών της ΔΕ Καλλιθέας
του Δήμου Ρόδου της ΠΕ Ρόδου της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς
που εκδηλώθηκε στις περιοχές την 1η-8-2021.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114),
με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών
να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων
χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται
από τις Δ.Ο.Υ.
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του
ν. 2275/1994 (Α’ 238), με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών, από
τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο
αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.- Α’ 90), όπως
ισχύουν.
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4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.- Α’ 170), όπως
ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
6.Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.
11. Την υπ’ αρ. 6883/02-08-2021 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:Ψ78446ΜΤΛΒ5ΩΥ), με την οποία κηρύχτηκαν σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 01-02-2022 οι
Δημοτικές Ενότητες Πεταλούδων και Καλλιθέας του
Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
12. Το γεγονός ότι η εν λόγω πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική
ζωή στις προαναφερθείσες περιοχές.
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 01-02-2022 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση
στις κοινότητες Μαριτσών και Θεολόγου ή Θολού της ΔΕ
Πεταλούδων και στις κοινότητες Ψίνθου και Καλυθιών
της ΔΕ Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου της ΠΕ Ρόδου της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που λήγουν ή έληξαν από
01-08-2021 μέχρι και 01-02-2022. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται
και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 01-02-2022 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 01-08-2021
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2021
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. Α.1191
(3)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των Κοινοτήτων Ζήριας και Καμάρων της Δημοτικής Ενότητας Ερινέου και της
Κοινότητας Λόγγου της Δημοτικής Ενότητας
Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς
που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 31-07-2021.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114),
με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών
να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων
χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται
από τις Δ.Ο.Υ.
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του
ν. 2275/1994 (Α’ 238), με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών, από
τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο
αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε. - Α’ 90), όπως
ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ. - Α’ 170), όπως
ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
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9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.
11. Την υπ’ αρ. 7089/03-08-2021 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΡΨΕΒ46ΜΤΛΒΔΗΜ), με την οποία κηρύχτηκαν σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως 31-01-2022 οι Κοινότητες Ζήριας και Καμάρων της Δημοτικής Ενότητας
Ερινέου και η Κοινότητα Λόγγου της Δημοτικής Ενότητας
Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής
Ενότητας Αχαίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
12. Το γεγονός ότι η εν λόγω πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική
ζωή στις προαναφερθείσες περιοχές.
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 31-01-2022 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση
στις Κοινότητες Ζήριας και Καμάρων της Δημοτικής Ενότητας Ερινέου και της Κοινότητας Λόγγου της Δημοτικής
Ενότητας Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, που λήγουν ή έληξαν από 31-07-2021 μέχρι
και 31-01-2022. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες
οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31-01-2022 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 31-07-2021
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2021
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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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.

*02038621908210004*

