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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Ιανουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της με αριθμ. 6.1714/5.1504/2016
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020» (Β’/424), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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Τροποποίηση της 58901οικ./15-10-2018 (ΦΕΚ
4914/Β’/02.11.2018) απόφασης του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων, σύμφωνα με τον ν.
4557/2018 ’’Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες
διατάξεις’’ (ΦΕΚ Α’ 139)»- Αντικατάσταση μέλους.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9.41
(1)
Τροποποίηση της με αριθμ. 6.1714/5.1504/2016
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020» (Β’/424), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υποπαρ. ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’/107).
2. Την αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω

Αρ. Φύλλου 1

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’/424), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α’/98).
4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’/116).
5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α’/208).
6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/210).
7. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’/37).
8. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/160).
9. Την αριθμ. Υ 29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’/2168).
10. Την αριθμ. 91589 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β’/3814).
11. Την αριθμ. 13471/4878/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιόπουλο» (Β’/814).
12. Την ανάγκη δίμηνης επέκτασης της χρονικής διάρκειας του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης
προσφυγικών ροών - Β’ κύκλος» (Δημόσια Πρόσκληση
Νο 9/2017).
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13. Την αριθμ. 4507/100/11-12-2018 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήματος προς το εποπτεύον Υπουργείο για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται
να βαρύνουν το έτος 2019.
14. Το αριθμ. 68429/5613/19-12-2018 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης από το οποίο προκύπτει: α. δαπάνη ύψους
1.800.000 ευρώ, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Ο.Α.Ε.Δ. έτους 2019 και καλύπτεται από τις ήδη δεσμευθείσες πιστώσεις της απόφασης ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης με ΑΔΑ 6ΙΜΜ465Θ1Ω-Θ4Φ στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ με ΚΑΕ 2493. β. δαπάνη για το επίδομα
μετεγκατάστασης που ανέρχεται σε 50.000 ευρώ και που
θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ (έργο 2016ΣΕ03400003), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 (Β’
424) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω
Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί με α) την
αριθμ. 6.8208/5.7245/2016 κοινή υπουργική απόφαση
με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016
(Β’/424) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 1669),
β) την αριθμ. 8.6710/2018 κοινή υπουργική απόφαση
με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 2214),
γ) την αριθμ. 8.8066/2018 κοινή υπουργική απόφαση με
θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμ. 6.1714/5.1504/2016
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3417) και
δ) την αριθμ. 8.9521/2018 κοινή υπουργική απόφαση με
θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα ’’Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020’’ (Β’ 4528)», ως εξής:
Άρθρο 1
Στο άρθ. 2 προστίθεται περίπτωση 2.12 ως εξής:
«2.12. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής,
ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Β’ κύκλος»
(Δημόσια Πρόσκληση Νο 9/2017)» επεκτείνεται κατά
δύο (2) μήνες μετά το πέρας της, κατά την ακριβώς
προηγούμενη περίπτωση, δίμηνης επέκτασής του και
επιπλέον αυτής.
Η δίμηνη επέκταση θα καλυφθεί από πόρους του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ».
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Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ.
6.1714/5.1504/2016 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β’ 424), όπως έχει τροποποιηθεί με α) την αριθμ.
6.8208/5.7245/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1669),
β) την αριθμ. 8.6710/2018 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 2214), γ) την αριθμ. 8.8066/2018 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 3417) και δ) την αριθμ. 8.9521/2018 κοινή
υπουργική απόφαση (Β’ 4528).
Άρθρο 3
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. οικ. 109
(2)
Τροποποίηση της 58901οικ./15-10-2018 (ΦΕΚ
4914/Β’/02.11.2018) απόφασης του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων, σύμφωνα με τον ν.
4557/2018 ’’Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες
διατάξεις’’ (ΦΕΚ Α’ 139)» - Αντικατάσταση μέλους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996, αναφορικά
με τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Α’ 104), όπως ισχύει,
ii. του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 45),
iii. του άρθρου 7 παρ. 2 περ. Β’ του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 131), όπως ισχύει,

Τεύχος Β’ 1/07.01.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

iν. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 112),
ν. του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α’ 176),
vi. των άρθρων 32 και 33 του ν. 4557/2018 για την
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 139),
vii. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 160),
viii. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 116) και
ix. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ
Α’ 136).
2. Την 58901 οικ./15-10-2018 (ΦΕΚ 4914/Β’/02.11.2018)
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη συλλογή
δικαστικών δεδομένων και στοιχείων, σύμφωνα με τον
ν. 4557/2018 ’’Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ Α’ 139)».
3. Τα αριθμ. 7332/27.11.2018 και 7644/11-12-2018 έγγραφα της Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
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σχετικά με την ανάγκη αντικατάστασης του τακτικού μέλους της εν θέματι Ομάδας Εργασίας, Χριστίνας Λυμπέρη
του Επαμεινώνδα, Δικαστικής Γραμματέως, στελέχους της
Α’ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της 58901 οικ./15-10-2018 (ΦΕΚ
4914/Β’/02.11.2018) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με
θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με
αντικείμενο τη συλλογή δικαστικών δεδομένων και
στοιχείων, σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 ’’Πρόληψη και
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και
άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ Α’ 139)», ως εξής:
Αντικαθίσταται το τακτικό μέλος της ως άνω Ομάδας
Εργασίας, Χριστίνα Λυμπέρη του Επαμεινώνδα, Δικαστική Γραμματέας, στέλεχος της Α’ Μονάδας της Αρχής
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στη θέση της ορίζεται μέλος
ο Δημήτριος Παπακώστας του Ιωάννη, Προϊστάμενος
του Τμήματος Ανάλυσης Υποθέσεων και Φορολογικού
Ελέγχου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 58901 οικ./15-10-2018 (ΦΕΚ
4914/τ.B’/02.11.2018) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02000010701190004*

