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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΙΕ/22176/3779/
50123/09-08-2006 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην
υπαγωγή της εταιρείας «COCA-COLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
που εδρεύει στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.
33506/28.05.2020 (Β’ 2339) - Μετονομασία της
οδοντιατρικής ειδικότητας της Νοσοκομειακής
Οδοντιατρικής.

3

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (Α΄ 166).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 35309
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΙΕ/22176/3779/
50123/09-08-2006 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην
υπαγωγή της εταιρείας «COCA-COLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
που εδρεύει στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι
Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Α’ 132) και
ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 4 αυτού.
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133) και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 109 αυτού
σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
1 του α.ν. 89/1967 και το γεγονός ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που προβλέπεται στη διάταξη αυτή.
3. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων» (Α’ 15).
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4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Την υπό στοιχεία Υ35/22-09-2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο
Παπαθανάση» (Β’ 4405).
7. Την υπό στοιχεία ΙΕ/4487/466/08-02-2006 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αιτήσεως για
την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στις
διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με τον
ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ’)» (Β’ 152) ως ισχύουσα κατά
το χρόνο υποβολής του αιτήματος της εταιρείας ’’COCACOLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.’’.
8. Την υπ’ αρ. 142581/28-12-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αίτησης υπαγωγής αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις
του α.ν. 89/1967» (Β’ 6394), με την οποία καταργήθηκε
και αντικαταστάθηκε η αμέσως ανωτέρω απόφαση.
9. Την υπό στοιχεία ΙΕ/4488/467/08-02-2006 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τον καθορισμό του περιθωρίου
κέρδους των επιχειρήσεων του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3427/2005 (Κεφάλαιο ΣΤ’)» (Β’ 152).
10. Την υπ’ αρ. 76068/7006/22-12-2014 απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της
διαδικασίας επιβολής κυρώσεων στις εταιρείες του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 ’’Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι
αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιρειών’’, σε περίπτωση παράβασης των όρων της εγκριτικής απόφασης
υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου» (Β’ 3682), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5397/19-01-2022 (Β’ 162)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
11. Την υπό στοιχεία ΙΕ/22176/3779/50123/09-08-2006
(ΤΑΠΣ 204/31-08-2006, Β’ 3039/2011 και Β’ 277/2017)
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απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή της ημεδαπής
εταιρείας ’’COCA - COLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.’’ στις διατάξεις του
α.ν. 89/1967.
12. Το υπ’ αρ. 93624/09-09-2020 (Κωδ. Ενεργ. ΠΣΚΕ
3715149), 131882/3452/11-12-2020 (Μην. ΠΣΚΕ 5896
- ΣΥΜΠΛ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ) και 78951/15-07-2021 (Κωδ. Ενεργ.
ΠΣΚΕ 5187333 - ΣΥΜΠΛ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ) αίτημα της εταιρείας
’’COCA- COLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.’’, για τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής με επανακαθορισμό του περιθωρίου
κέρδους λόγω παρέλευσης πενταετίας.
13. Tην απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 του α.ν.
89/1967, η οποία συνεδρίασε στις 01-03-2022 (Συνεδρίαση 84η), για την πιστοποίηση του ποσοστού κέρδους
της εταιρείας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η παρ. 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΙΕ/22176/
3779/50123/09-08-2006 (ΤΑΠΣ 204/2006, Β’ 3039/2011
και Β’ 277/2017) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών, τροποποιείται ως ακολούθως:
«4. Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεων της εταιρείας πλην του φόρου εισοδήματος, που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των
ακαθαρίστων εσόδων του (μέθοδος cost plus), σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967, ορίζεται σε
έξι και σαράντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό (6,41%), με
έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου 2022.
Το ποσοστό κέρδους του πρώτου εδαφίου επανεξετάζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες της αγοράς ή τα στοιχεία
δραστηριότητας της εταιρείας.
Η εταιρεία οφείλει κατά το τελευταίο δίμηνο της πενταετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περιθωρίου κέρδους που ορίζεται στην παρούσα απόφαση ή
τροποποίησή της ή και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί από
την αρμόδια Υπηρεσία, να υποβάλει αίτημα επανακαθορισμού αυτού, με τη μελέτη τεκμηρίωσης που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 142581/28-12-2021 (Β’ 6394) απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων.»
2. Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, η εταιρεία οφείλει να γνωστοποιήσει
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ)) και στην Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης
Φορολογίας) τη νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της απόφασης
υπαγωγής, όπως τροποποιείται με την παρούσα και ισχύει.
3. Οι λοιποί όροι της τροποποιούμενης απόφασης παραμένουν ως έχουν.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2022
O Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Τεύχος B’ 1749/11.04.2022

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ.19292
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.33506/
28.05.2020 (Β’ 2339) - Μετονομασία της οδοντιατρικής ειδικότητας της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105),
β. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 «Εθνικό
σύστημα υγείας» (Α’ 143),
γ. της παρ. 5Α του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
(Α’ 134),
δ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148).
2. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).
3. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.48904/27-06-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Εκπαίδευση
στην Οδοντιατρική Ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής» (Β’ 2775).
4. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.33506/28-05-2020
απόφαση του Υφυπουργού Υγείας «Τροποποίηση της
υπ’ αρ. Γ5α/Γ.Π.οικ.48904/27-6-2019 υπουργικής απόφασης ’’Εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ειδικότητα της
Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής’’ (Β’ 2775)» (Β’ 2339).
5. Την υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π 69562/20/05-02-2021
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.33506/28-5-2020
υπουργικής απόφασης ’’Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Γ5α/Γ.Π.οικ.48904/27-6-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής» (Β’ 2339)’’ (Β’ 665).
6. Την υπ’ αρ. 3 απόφαση της 290ης Ολομ./21.07.2021
Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.), η
οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία με το από 27.10.2021
Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Επιστημονικής
Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Κε.Σ.Υ., αναφορικά με την τροποποίηση/μετονομασία της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και την
υπ’ αρ. 2 της 294ης Ολομ./25.02.2022 Ολομέλειας του
Κε.Σ.Υ., η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το
από 04.03.2022 Υ.Σ. της Διεύθυνσης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
του Κε.Σ.Υ. αναφορικά με την τροποποίηση της εν θέματι
απόφασης.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.1917/13.01.2022
εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:
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Α. Μετονομάζεται η οδοντιατρική ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής σε Οδοντιατρική Ειδικής
Φροντίδας, σε συνέχεια του ανωτέρω (6) σχετικού και
σύμφωνα με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και το γνωστικό αντικείμενο της εν λόγω
ειδικότητας.
Όπου στις υπό στοιχεία (3), (4) και (5) αποφάσεις χρησιμοποιείται ο όρος «Νοσοκομειακή Οδοντιατρική», νοείται εφεξής «Οδοντιατρική Ειδικής Φροντίδας».
Β. Καταργείται η περ. α) της παρ. Α1 του άρθρου 1
της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.33506/28.05.2020 (Β’ 2339)
υπουργικής απόφασης.
Γ. Παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 1
της υπό στοιχεία (4) υπουργικής απόφασης για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων και την υποβολή δικαιολογητικών για χορήγηση τίτλου ειδικότητας για τρεις
(3) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ως άνω υπό στοιχεία (3), (4)
και (5) αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2022
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./86/ΕΜΠ.126
(3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (Α΄ 166).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
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Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), την παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 2/2021
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).
5. Το υπό στοιχεία Φ.471.11/18/336696/Σ.357/
14.3.2022 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, σε
θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ειδικότητας Υποστήριξης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του
ν. 1911/1990 (Α΄ 166).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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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.

*02017491104220004*

