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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάκληση της υπ’ αρ. 20751/ΥΠΕ/5/04213/Ε/
ν. 3299/2004/4.5.2012 απόφασης, με την οποία
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/
2004 της επιχείρησης «ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ Ο.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, κατόπιν αιτήματος του φορέα.

2

Σύσταση Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

3

Σύσταση αυτοτελούς Γραφείου με την επωνυμία
«Συνήγορος του φοιτητή» στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ανάκληση της υπ’ αρ. 20751/ΥΠΕ/5/04213/Ε/
ν. 3299/2004/4.5.2012 απόφασης, με την οποία
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/
2004 της επιχείρησης «ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ Ο.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, κατόπιν αιτήματος του φορέα.
Με την υπό στοιχεία 111893/ΥΠΕ/5/04213/Ε/
ν. 3299/2004/22.10.2020 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακαλείται, κατόπιν σχετικού αιτήματος της δικαιούχου εταιρείας, η υπό
στοιχεία 20751/ΥΠΕ/5/04213/Ε/ν. 3299/2004/4.5.2012
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1511),
με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ Ο.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της που αναφέρεται στην «ίδρυση μίας
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού),
ονομαστικής ισχύος 80,00 KW», στη θέση «Γαλατιανά»

Αρ. Φύλλου 5330

του Δ.Δ. Βόνης, του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης,
συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού διακοσίων
εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (264.000,00€) και ποσού επιχορήγησης εκατόν πέντε χιλιάδων εξακοσίων
ευρώ (105.600,00€), ήτοι ποσοστού 40% επί της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης.
Δυνάμει της ανακαλούμενης απόφασης η χορηγηθείσα επιχορήγηση ύψους εκατόν πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (105.600,00€) επιστρέφεται από την επιχείρηση «ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ Ο.Ε.»
εντόκως από την ημερομηνία της εκάστοτε καταβολής
της επιχορήγησης (παρ. 4 άρθρο 10 του ν. 3299/2004) και
μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής (παρ. 2α άρθρο 78 του ν. 4399/2016).
Οι συνολικοί τόκοι που προκύπτουν για το χρονικό
διάστημα από 30.1.2014 (ημερομηνία εκταμίευσης) έως
7.10.2014 (ημερομηνία αιτήσεως επιστροφής επιχορήγησης) ανέρχονται στα 729,29 ευρώ.
Το συνολικό ποσό προς ανάκτηση ανέρχεται στις
εκατόν έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννέα ευρώ και
είκοσι εννέα λεπτά (106.329,29€) και θα πρέπει να κατατεθεί στον υφιστάμενο στην Τράπεζα της Ελλάδος
ειδικό λογαριασμό «Αδιάθετα Υπόλοιπα (020) Φυσικών
Προσώπων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών» (ΙΒΑΝ
GR590100023310020000002003) με αναγραφή στην
εντολή μεταφοράς του έργου Π.Δ.Ε. 2011ΣΕ02420001
και κατόπιν να προσκομισθεί στην Υπηρεσία μας το
σχετικό extrait.
Μετά την επιστροφή της χορηγηθείσας επιχορήγησης
πλέον τόκων αποδεσμεύεται η υπ’ αρ. 140000002568-4
εγγυητική επιστολή της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής
Τράπεζας ύψους 116.600,00 ευρώ.
Η υπό στοιχεία 111893/ΥΠΕ/5/04213/Ε/Ν.3299/2004/
22.10.2020 απόφαση εκδόθηκε κατόπιν της υπό στοιχεία
Γ12/3.11.2015 γνωμοδότησης της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της 602ης Συνεδρίασης [απόφαση Σύστασης υπ’ αρ. 50231/22-11-2012 (Β’3233), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 24778/22-05-2014 (Β’1454) και
82959/05-08- 2015 (Β’1699) αποφάσεις] της περ. (α) της
παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και σύμφωνα με
τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
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γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
και ιδίως το άρθρο 118Α που προστέθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 17 του ν. 4664/2020 (Α’ 32), υπογράφεται από
τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 5809
(2)
Σύσταση Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 50 και την περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου
80 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως ισχύουν.
2. Το άρθρο 7 και την παρ. 8 του άρθρου 84 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
3. Τις περ. θ’ και κδ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
4. Το άρθρο 4 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» (Α’ 112).
5. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/21.8.2020 διαπιστωτική
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για
την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).
6. Την υπ’ αρ. 4386/07.09.2020 απόφαση του Πρύτανη
του Ιονίου Πανεπιστημίου περί καθορισμού των τομέων
ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Ιονίου Πανεπιστημίου (Β’ 4079).
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού
του Ιδρύματος,
Εγκρίνει και αποφασίζει τη σύσταση Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ως εξής:
Άρθρο 1
Συνιστάται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας. Σκοπός του Συμβουλίου είναι η συζήτηση και η διατύπωση προτάσεων προς τον Πρύτανη και
τη Σύγκλητο για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με
τη διαβίωση των φοιτητών και τη συνεχή βελτίωση των
υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας του Ιδρύματος, καθώς
και με την ορθή εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων.
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Άρθρο 2
Το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας αποτελείται από:
- τον Αντιπρύτανη που έχει την αρμοδιότητα για θέματα Φοιτητικής Μέριμνας, ως Πρόεδρο,
- τους 5 (πέντε) Κοσμήτορες των Σχολών του Ιονίου
Πανεπιστημίου,
- 4 (τέσσερις) εκπροσώπους των φοιτητών, ανά 1 έναν
(1) για τα Τμήματα της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς, της
Ζακύνθου και της Λευκάδας αντίστοιχα.
Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των ενεργών φοιτητών, κατά τα οριζόμενα περί
εκλογής φοιτητών στα συλλογικά όργανα, για θητεία
ενός ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση μη εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών, το Συμβούλιο συγκροτείται
και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τη συμμετοχή αυτών,
έως την ανάδειξή τους.
Η πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου εκδίδεται από
τον Πρύτανη πριν τη λήξη έκαστου ακαδημαϊκού έτους
και ισχύει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Άρθρο 3
Το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας συνέρχεται μετά
από πρόσκληση του Προέδρου του, ο οποίος καταρτίζει
και την ημερήσια διάταξη και υποστηρίζεται διοικητικά
από προσωπικό της αρμόδιας Διεύθυνσης.
Άρθρο 4
Ειδικά για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας του
Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας, η πράξη συγκρότησης του Άρθρου 2 μπορεί να εκδοθεί κατά τη διάρκεια
του ακαδημαϊκού έτους.
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 24 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
Ι

Αριθμ. 5808

(3)

Σύσταση αυτοτελούς Γραφείου με την επωνυμία «Συνήγορος του φοιτητή» στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 55 και την περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου
80, του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).
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2. Τα άρθρα 7 και την παρ. 8 του άρθρου 84 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
3. Τις περ. θ’ και κδ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
4. Το άρθρο 4 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» (Α’ 112).
5. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/21.8.2020 διαπιστωτική
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για
την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού
του Ιδρύματος, εγκρίνει και αποφασίζει τη σύσταση αυτοτελούς Γραφείου με την επωνυμία «Συνήγορος του
φοιτητή» στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ως εξής:
Άρθρο 1
Συνιστάται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αυτοτελές Γραφείο
με την επωνυμία «Συνήγορος του φοιτητή». Σκοπό έχει
τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων ή
διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την τήρηση της
νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας,
την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη
διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο
Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα
εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.
Άρθρο 2
Ο Συνήγορος του φοιτητή, που προΐσταται του ομώνυμου αυτοτελούς γραφείου χωρίς αμοιβή, μπορεί να
είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή Ομότιμος Καθηγητής του Ιδρύματος
και ορίζεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του
Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας, για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο
ίδιος το επιθυμεί.
Άρθρο 3
Ο Συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για την
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επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του
Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα,
να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν
τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα
κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία
του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα, το οποίο γνωστοποιεί στον αναφερόμενο διδάσκοντα ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία, καθώς και στον φοιτητή που υπέβαλε την
αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο
για την επίλυση του προβλήματος.
Άρθρο 4
Ο Συνήγορος του φοιτητή μπορεί με πράξη του να
θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού
παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο
πειθαρχικό όργανο. Τα πορίσματα του Συνηγόρου του
φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του
δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50).
Άρθρο 5
Αν ο Συνήγορος του φοιτητή είναι εν ενεργεία μέλος
Δ.Ε.Π., για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του, μπορεί, ύστερα από αίτησή του, να απαλλαγεί από μέρος ή από το
σύνολο των διδακτικών καθηκόντων του.
Άρθρο 6
Το αυτοτελές γραφείο του Συνηγόρου του Φοιτητή
υποστηρίζεται γραμματειακά από προσωπικό, το οποίο
τοποθετείται σε αυτό με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης.
Άρθρο 7
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 24 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
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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.

*02053300312200004*

