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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του
άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως
ισχύει.

2

Ορισμός Αναπληρωτή/Αναπληρώτριας Πρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, σε αντικατάσταση της Καθηγήτριας Αλεξάνδρας Μπούνια.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22
(1)
Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του
άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως
ισχύει.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του ν. 4350/2015 (Α’ 161), όπως τροποποιήθηκε
με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4350/2015
(Α’161), αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του
ν. 4350/2015 (Α’161) και ισχύει.
2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου
4 του ν. 4350/2015 (Α’161).
3. Την παράγραφο 5.α του άρθρου πρώτου της από
18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84),
όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 της υπ’ αριθ.
πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001133ΕΞ2015/Χ.Π.2524/ 17.08.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 1721), αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (β) της παραγράφου 1 της υπ’
αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001258ΕΞ2015/Χ.Π.2672/25.09.2015
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2100) και τροποποιήθηκε με την περίπτωση (2) της υπ’ αριθ. πρωτ.
Γ.Δ.Ο.Π.0000379ΕΞ2016/Χ.Π.585/11.03.2016 απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 684).

Αρ. Φύλλου 2683

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ),
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015
(ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ:
ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ-Τ9Φ),
2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ), 2/25260/
0004/9.5.2016(ΑΔΑ:ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ)και2/53585/0004/29.6.2016
(ΑΔΑ: 7ΘΨΟΗ-ΦΝΤ), 2/58251/0004/28.7.2016 (ΑΔΑ: ΩΗΞΗΗΠ8Ο), 2/42310/ 0004/20.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΑ7ΞΗ-4ΣΗ) και ισχύει.
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (ια) της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως τροποποιήθηκε
με την περίπτωση (θ) της παραγράφου 1 της υπ’ αριθ.
πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π0001258ΕΞ2015/Χ.Π.2672/25.09.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
6. Την αριθμ. 19/24.05.17 απόφαση της Επιτροπής
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Καθορισμός μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό
ανά ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου του ν. 4350/2015
(Α’161), όπως ισχύει» (Β’1977).
7. Την αναγκαιότητα επανακαθορισμού του μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς
κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά ίδρυμα πληρωμών,
σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία Μαΐου-Ιουνίου τρέχοντος έτους για κάθε ένα εξ’ αυτών.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98).
9. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α) Τον ορισμό του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού
των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων
(εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα
πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου
της από 18.07.2015 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 84) στο ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (€ 36.000.000) από την 1η
Αυγούστου 2017.
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Β) Την ανακατανομή του ως άνω ποσού ανά ίδρυμα
πληρωμών βάσει των υποβαλλόμενων αναφορών των
Ιδρυμάτων Πληρωμών στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπου αναφέρονται τα μηνιαία ποσά
καθώς και ο συνολικός αριθμός εμβασμάτων προς το
εξωτερικό, αρχής γενομένης από την 1η Αυγούστου
2017, ως εξής:
Ι. Ιδρύματα πληρωμών που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκεινται στην εποπτεία αυτής:
Ίδρυμα Πληρωμών

ACCESS PAYMENT SERVICES
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ
ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.
ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.
INTERNATIONAL EXPRESS
REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε
KMT ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.
NBL ΜΟΝΕΥ TRANSFER
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.
UNISTREAM GREECE A.E. ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
WORLDBRIGDE – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε
ΣΥΝΟΛΟ

Μηνιαίο ποσό εξερχόμενων
εμβασμάτων (σε ευρώ) από
1/8/2017

600.000
3.900.000
4.500.000
1.000.000
2.800.000
1.000.000
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BRAC SAAJAN EXCHANGE
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

20.000

EASY PAY AD, Βουλγαρία

200.000

ΣΥΝΟΛΟ

15.700.000

Τα ανωτέρω μηνιαία όρια ανά ίδρυμα πληρωμών υπολογίζονται επί του ποσού που προκύπτει από το σύνολο
των εμβασμάτων προς το εξωτερικό που εκτελέσθηκαν
ανά μήνα μείον τα ποσά εμβασμάτων από το εξωτερικό
που τυχόν πληρώθηκαν από το ίδρυμα πληρωμών κατά
τον ίδιο μήνα σε δικαιούχους στην Ελλάδα.
Τα ανωτέρω ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται να
ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε μηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως
τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς: α) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά
ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων
προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα και β) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εισερχόμενων εντολών από το
εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν σε δικαιούχους στην
Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται
η υπ’ αριθ. 19/2017 (Β’ 1977) απόφαση της Επιτροπής
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

2.500.000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2017
4.000.000
20.300.000

Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

II. Ιδρύματα πληρωμών αδειοδοτημένα από αρμόδια
αρχή άλλου κράτους της Ε.Ε. που παρέχουν μέσω αντιπροσώπων τους ή μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες εμβασμάτων στην Ελλάδα:
Επωνυμία ιδρύματος πληρωμών
και χώρα έδρας

MONEYGRAM INTERNATIONAL
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο
WESTERN UNION PAYMENT
SERVICES IRELAND LIMITED,
Ιρλανδία (μέσω της ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.)
XPRESS MONEY SERVICES
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο
LCC TRANS-SENDING LIMITED,
Ηνωμένο Βασίλειο
SIGUE GLOBAL SERVICES
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο
GCC (UK) LIMITED, Ηνωμένο
Βασίλειο
AFTAB CURRENCY EXCHANGE
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο

Καθαρό μηνιαίο ποσό
εξερχόμενων εμβασμάτων
(σε ευρώ) από 1/8/2017

12.000.000
680.000
1.300.000
800.000
100.000
200.000
400.000

Αριθμ. 4688
(2)
Ορισμός της Καθηγήτριας Ελένης Θανοπούλου
ως Αναπληρώτριας Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, σε αντικατάσταση της Καθηγήτριας Αλεξάνδρας Μπούνια.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/84 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ:
Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ.
3. Την υπ’ αριθ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014
(ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το
ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 17 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
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τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 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» (ΦΕΚ Α’ 112).
7. Την υπ’ αριθ. 11/10.09.2014 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ
2458/2014, τ.Β’) σύμφωνα με την οποία η Καθηγήτρια
Αλεξάνδρα Μπούνια ορίζεται Αναπληρώτρια Πρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας.
8. Την αριθ. 3763/03.07.2017 Πράξη Πρύτανη βάσει της οποίας χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών από
1.9.2017 έως και 31.8.2020 στην Αναπληρώτρια Πρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας,
Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Ιδρύματος, Αλεξάνδρα Μπούνια.
9. Την αναγκαιότητα άμεσης αντικατάστασής της, προς
παράδοση των εκκρεμών θεμάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί βάσει της αριθμ.
11/10.09.2014 Απόφασης Πρύτανη (ΦΕΚ Β’2458).
10. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο του Ιδρύματος από
1.1.2017 δεν συνεδριάζει προς εξέταση θεμάτων που
υποβάλλονται, είτε προς έκφραση γνώμης είτε προς έκδοση εγκριτικής απόφασης, εκτός εκείνων που αφορούν
στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, και επομένως, σε
συνδυασμό με το α’ εδάφιο της παραγράφου 13Β του
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άρθρου 8 του ν.4009/2011 υποκαθίσταται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
11. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 78 (επαναληπτική)
27.07.2017 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα
2.1 «Ορισμός Αναπληρωτή / Αναπληρώτριας Πρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, σε
αντικατάσταση της Καθηγήτριας Αλεξάνδρας Μπούνια».
12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του
Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 90 του ΠΔ 63/ 2005
«Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»), αποφασίζει:
Και ορίζει την Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της
Διοίκησης Ελένη Θανοπούλου ως Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, σε αντικατάσταση της Καθηγήτριας Αλεξάνδρας
Μπούνια.
Οι αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς
και η αναπλήρωσή του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, καθώς και η αναπλήρωση του Πρύτανη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συνεχίζουν να ισχύουν ως
είχαν στην υπ’ αριθμ. 11/10.09.2014 απόφαση Πρύτανη
(ΦΕΚ Β’2458).
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 27 Ιουλίου 2017
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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Τεύχος Β’ 2683/31.07.2017

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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής 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. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό 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.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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

*02026833107170004*

