
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών, λόγω του σει-
σμού της 17ης. 11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, 
Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας-Ιθάκης.

 2 Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων 
αρμοδιοτήτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΠΟΛ. 1067ΠΟΛ.  (1)
Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών, λόγω του σει-

σμού της 17ης. 11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, 

Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας-Ιθάκης.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-

θρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύει, με τις 
οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύ-
ναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων 
ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται ση-
μαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να 
αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών 
και να ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών.

2. Τις Αποφάσεις Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών ΠΟΛ 1259/30.11.2015 (ΦΕΚ 2589 Β΄), ΠΟΛ 
1270/23.12.2015 (ΦΕΚ 2932 Β΄) και ΠΟΛ 1023/12.02.2016 
(ΦΕΚ 497 Β΄).

3. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄-Κ.Φ.Δ.), 
όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 της παραγρά-
φου Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 ΦΕΚ Α΄ 107 
όπως ισχύουν.

6. Την υπ' αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

7. Την με αρ. πρωτ. 7990/17.11.2015 Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
770Ι465ΦΘΕ-ΧΤΛ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάστα-
ση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος 
Λευκάδας της Π.Ε. Λευκάδας.

8. Τις με αριθμ. πρωτ. 456/27.1.2014 και 8010/ 
18.11.2015 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας, με τις οποίες η Π.Ε. Κεφαλληνίας - Ιθάκης 
τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προ-
στασίας λόγω του σεισμού της 17.11.2015.

9. Την με αρ. πρωτ. 8511/8.12.2015 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΒ8Ω-
465ΦΘΕ-ΘΧΛ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Μεγα-
νησίου, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων λόγω 
των εκτεταμένων ζημιών σε κτίρια και υποδομές του 
Δήμου Μεγανησίου.

10. Το γεγονός ότι ο σεισμός είχε ως αποτέλεσμα να 
απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στους 
Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου και στην Π.Ε. Κεφαλ-
ληνίας - Ιθάκης.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση των φυσικών και 
νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, που 
έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση 
(έδρα) στους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου και την 
Π.Ε. Κεφαλληνίας - Ιθάκης που κατέστησαν ληξιπρόθε-
σμα μέχρι και την έκδοση της παρούσας ρυθμίζονται 
κατόπιν αιτήσεως αυτών με τις προσαυξήσεις/τόκους/
πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν 
μέχρι τις 17.11.2015 κατά τις ισχύουσες διατάξεις του 
ΚΕΔΕ και του ΚΦΔ σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις. Η 
αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη παρούσα ρύθ-
μιση πρέπει να κατατεθεί στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 
30/06/2016. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή 
δεν επιβαρύνεται με επιπλέον προσαυξήσεις/τόκους/
πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατά τη διάρκεια 
της ρύθμισης.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την 30η/ 
06/2016 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα των επόμενων μηνών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις 
της ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου 
Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄) 
όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. (οικ.) 73595/1304 (2)
     Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων 

αρμοδιοτήτων .

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 114, 159, 160, 186 

και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Πε-
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ. Α΄), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 6 του 
Ν. 4071/2012 « Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω-
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ. Α΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του 
Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/τ. Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 
131/τ. Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνή-
σεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μέχρι 
σήμερα και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112/τ. Α΄) - «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
" Πρόγραμμα Διαύγεια " και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
σήμερα.

7. Την αριθμ. 22/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περι-
φερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 
περίοδο 2014-2019.

8. Το από 28/8/2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.
9. Τις με αριθμ. πρωτ. 67/8-1-2016 (αριθμός έγκρισης 

ΥΔΕ 33/12-1-2016) - ΑΔΑ: Ω11Λ7ΛΗ-ΝΞΓ, 68/8-1-2016 
(αριθμός έγκρισης ΥΔΕ 34/12-1-2016) -ΑΔΑ: 6ΦΣΣ7ΛΗ-
ΓΓΔ, και 69/8-1-2016 (αριθμός έγκρισης ΥΔΕ 35/
12-1-2016) - ΑΔΑ : 74ΝΤ7ΛΗ-8ΒΑ, αποφάσεις της Δ/νσης 
Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με 
την έγκριση δέσμευσης πιστώσεων στον Προϋπολο-
γισμό του οικονομικού έτους 2016 για την αντιμισθία, 
μεταξύ άλλων, έξι (6) θεματικών Αντιπεριφερειαρχών.

10. Την ανάγκη ορισμού έξι (6) Αντιπεριφερειαρχών για 
την επικουρία του Περιφερειάρχη κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του, την απλούστευση των διαδικασιών, την 
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και την αρτιότερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών στον τόπο κατοικίας τους, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας τους παρακάτω Περιφερειακούς Συμ-
βούλους:

1. Ιωάννη Ταγκαλέγκα του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΕ 491725),
2. Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο του Νικολάου (ΑΔΤ 

Τ 989648),
3. Ιωάννη Κοντζιά του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΒ 582917),
4. Δημήτριο Αργύρη του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΙ 486062),
5. Θεμιστοκλή Χειμάρα του Αθανασίου (ΑΔΤ ΑΑ 

978469),
6. Κωνσταντίνο Μπακομήτρο του Παναγιώτη (ΑΔΤ Κ 

676731)
Β. Αναθέτουμε στους Αντιπεριφερειάρχες της Περι-

φέρειας Στερεάς Ελλάδας την άσκηση των παρακάτω 
αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.δ. 148/2010):

1. Στον Αντιπεριφερειάρχη Ιωάννη Ταγκαλέγκα του 
Δημητρίου, την άσκηση των αρμοδιοτήτων των τομέ-
ων Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, που αφορούν την 
κάτωθι υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας : 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (άρ-
θρο 5), καθώς και την αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν 
οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλ-
λοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 ή 
των κατ' εξουσιοδότηση του εκδιδόμενων διαταγμάτων 
ή υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, με βάση την 
ειδική διάταξη του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Στον Αντιπεριφερειάρχη Κωνσταντίνο Αποστολό-
πουλο του Νικολάου, την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
των τομέων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, που 
αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας: α) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (άρθρο 15) 
και β) Διεύθυνση Κτηνιατρικής (άρθρο 16),

3. Στον Αντιπεριφερειάρχη Ιωάννη Κοντζιά του Γεωρ-
γίου, την άσκηση των αρμοδιοτήτων των τομέων Του-
ρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού, που αφορούν τις 
κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: α) 
Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου 
και Τουρισμού /Τμήμα Τουρισμού (άρθρο 20, παρ. 3ε) και 
β. Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας/Τμήμα Αθλητισμού 
και Πολιτισμού (άρθρο 26, παρ. 3δ).

4. Στον Αντιπεριφερειάρχη Δημήτριο Αργύρη του 
Γεωργίου, την άσκηση των αρμοδιοτήτων των τομέων 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορούν τις 
κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: 
α) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (άρθρο 25), και β) Διεύ-
θυνση Κοινωνικής Μέριμνας (άρθρο 26), με εξαίρεση τις 
αρμοδιότητες του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού 
(άρθρο 26, παρ. 3δ).
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5. Στον Αντιπεριφερειάρχη Θεμιστοκλή Χειμάρα του 
Αθανασίου, την άσκηση των αρμοδιοτήτων των τομέ-
ων Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας (Εμπόριο - Απα-
σχόληση -Επενδύσεις) και Περιφερειακού Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που 
αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας: α) Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλη-
σης, Εμπορίου και Τουρισμού / Τμήμα Απασχόλησης και 
Τμήμα Εμπορίου (άρθρο 20, παρ. 3γ και 3δ), και (β) Διεύ-
θυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού -Τμήμα Σχεδια-
σμού Περιφερειακής Πολιτικής (άρθρο 4, παρ. 2α) και

6. Στον Αντιπεριφερειάρχη Κωνσταντίνο Μπακομήτρο 
του Παναγιώτη, την άσκηση των αρμοδιοτήτων των το-
μέων Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, που αφορούν τις 
κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: 
Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου 
και Τουρισμού / Τμήμα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης 
και Τμήμα Δια Βίου Μάθησης και (άρθρο 20 παρ. 2α, και 
2β του Π.δ. 148/2010).

Γ. Αναθέτουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
159 παρ. 1ιγ του Ν. 3852/2010 στο μέλος του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, Δημήτριο Βουρ-

δάνο του Αθανασίου (ΑΔΤ ΑΒ 493816), την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων, εκ των Διευθύνσεων Μεταφορών και 
Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας και εκ του Τμήματος Αδειών 
Κυκλοφορίας, που αφορούν ζητήματα σχετικά με την 
κυκλοφορία δημοσίας χρήσης επιβατικών οχημάτων 
και συγκεκριμένα την απογραφή, τη ταξινόμηση, την 
συγκρότηση, την έγκριση, τη χορήγηση και την εκτέλεση 
θεμάτων και ζητημάτων για τα οχήματα αυτά (άρθρο 23 
παρ. 2α του Π.δ. 148/2010). Από τη διάταξη αυτή, δεν 
προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Δ. Από της δημοσίευσης της απόφασης αυτής στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παύει να ισχύει κάθε αντί-
θετη με την παρούσα, απόφασή μας, και κατά το μέρος 
που αντίκειται στις διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή, ως έχουσα κανονιστικό χαρακτήρα, 
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Λαμία, 16 Μαΐου 2016

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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*02015750306160004*

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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