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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 1273/117793
(1)
Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών φούσκας
του γένους Microcosmus spp.
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) Της παρ. 1 του άρθρου 2 και της περ. δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2) Των άρθρων 19 και 20 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’
αρ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την
Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 1954/2003 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009
του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών
(ΕΚ) υπ’ αρ. 2371/2002 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 639/2004 του
Συμβουλίου και της απόφασης υπό στοιχεία 2004/585/
ΕΚ του Συμβουλίου (L 354 και διορθωτικά L 44/2018,
L 122/2018 και L 162/2018).
3) Της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» (Α΄27), όπως αυτή προστέθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και

Αρ. Φύλλου 2308

προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρόφων
υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 221)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 4691/2020 «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση
και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 108).
4) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
Β) Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
Γ) Την υπ’ αρ. 6310/9-9-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών Κεδίκογλου» (Β΄ 4190).
Δ) Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως
διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αρ. 286/20-12-2021
Συνεδρίασης.
Ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση
ρυθμιστικών μέτρων σχετικά με την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp, για την ορθολογική
εκμετάλλευση του αποθέματος και τη διατήρησή του
εντός ασφαλών βιολογικών ορίων.
2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στο σύνολο της επικράτειας για την αλιεία ειδών φούσκας του
γένους Microcosmus spp, από επαγγελματικά αλιευτικά
σκάφη τα οποία τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου
2 της παρούσας.
Άρθρο 2
Άδεια αλίευσης σε επαγγελματικά
αλιευτικά σκάφη
1. Η αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus
spp ασκείται μόνο από επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι είναι πλοιοκτήτες μηχανοκίνητων επαγγελματικών
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αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν άδεια αλίευσης του
είδους αυτού.
2. Η άδεια αλίευσης χορηγείται στο σκάφος με την προϋπόθεση να διαθέτει σε ισχύ αλιευτική άδεια με στατικά
εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966
«Περί αδειών αλιευτικών σκαφών» (Α΄160) και του
π.δ. 261/1991 «Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών
αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη» (Α΄98). Ως εκ τούτου, η
άδεια αλίευσης δεν χορηγείται σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, τα οποία φέρουν δυναμικά εργαλεία (τράτα
βυθού με πόρτες/μηχανότρατα, γρι γρι).
3. Για την έκδοση της άδειας αλίευσης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία τηρείται ο φάκελος του
σκάφους. Αντίγραφο της απόφασης χορήγησης άδειας
αλίευσης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Η αίτηση άδειας αλίευσης, για την αντίστοιχη περίοδο αλιείας, υποβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου έως
και την 31η Ιουλίου και συνοδεύεται από αντίγραφο της
αλιευτικής άδειας του σκάφους. Η άδεια αλίευσης ισχύει
από την 1η Μαρτίου κάθε έτους ή, εφόσον η απόφαση
χορήγησής της εκδοθεί μετά την ημερομηνία αυτή, από
την ημερομηνία έκδοσής της και έως την 31η Αυγούστου
του ίδιου ημερολογιακού έτους.
5. Οι άδειες αλίευσης καταχωρίζονται σε μητρώο στο
ασφαλές τμήμα της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης
Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 114 και την περ. δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 116 του Κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009
του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 (L 343 και
διορθωτικά L 149/2015 και L 122/2018).
Άρθρο 3
Επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία και
μέθοδοι αλιείας
Για την αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus
spp χρησιμοποιείται μόνο καταδυτική συσκευή και μόνιμο σύστημα παροχής αέρα (αεροσυμπιεστής), της περ. γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 86/1998 «Αλιεία οστράκων» (Α΄78), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 227/2003
«Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του
π.δ. 86/1998 “Αλιεία οστράκων” (ΦΕΚ 78Α)» (Α΄198) και
ισχύει.
Για την παρούσα διάταξη, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, όσον αφορά στο μήκος του αναπνευστικού σωλήνα, στο βάθος κατάδυσης και στο αλιευτικό εργαλείο,
ισχύουν τα κάτωθι: α) Ο χρησιμοποιούμενος από το δύτη
αναπνευστικός σωλήνας παροχής αέρα από το σκάφος
πρέπει να έχει συνολικό μήκος έως διακόσια (200) μέτρα.
β) Οι δύτες δεν επιτρέπεται να καταδύονται σε βάθος
μεγαλύτερο από σαράντα πέντε (45) μέτρα.
γ) Η συλλογή των ατόμων του είδους πραγματοποιείται με το χέρι, και κατά περίσταση με τη βοήθεια «κοινού» μαχαιριού ή/και ξύστρας σπόγγων.
Άρθρο 4
Επιτρεπόμενες περίοδοι και περιοχές αλιείας
Η αλιεία ειδών φούσκας του γένους Microcosmus spp
επιτρέπεται μόνο:
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α) από την 1η Μαρτίου έως την 31η Αυγούστου κάθε
έτους, κατά τη διάρκεια της ημέρας, και ειδικότερα μία
(1) ώρα μετά την ανατολή και μέχρι μία (1) ώρα πριν τη
δύση του ήλιου,
β) εντός των περιοχών - ζωνών παραγωγής, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες κτηνιατρικές υγειονομικές διατάξεις και
γ) εκτός των ειδικά απαγορευμένων περιοχών αλιείας,
όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές
και ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 5
Ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κατ’ άτομο
και μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος
αλιευόμενων ατόμων
1. Απαγορεύεται η αλίευση ατόμων, μεγέθους μικρότερου των έντεκα (11) εκατοστών.
2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος αλιευόμενων ατόμων ανά σκάφος ανά ημέρα, ανεξαρτήτως αριθμού αλιευτικών ταξιδιών, ανέρχεται σε πενήντα (50) κιλά,
με όριο ανοχής μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%).
Άρθρο 6
Καταχώριση των συλλεγόμενων ποσοτήτων Υποβολή δεδομένων
Οι αλιευθείσες ποσότητες των ειδών φούσκας του
γένους Microcosmus spp καταχωρίζονται από τους
επαγγελματίες αλιείς, για κάθε αλιευτικό ταξίδι, στο
ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS), μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων
(Ο.Σ.Π.Α), είτε με την χρήση συσκευών ERS, είτε με τη
χρήση κωδικών, μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας και
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2287/40083/7-4-2015 απόφαση
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συμπληρωματικά μέτρα
εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του κοινοτικού
συστήματος ελέγχου για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης
και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α)
και για την υποβολή δεδομένων από τις επιχειρήσεις
του τομέα αλιείας» (Β΄695), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. 39/65036/5-3-2021 απόφαση της Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄931). Η παροχή
στοιχείων πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους και για το σύνολο της αλιευτικής δραστηριότητας
των αλιευτικών σκαφών.
Άρθρο 7
Κυρώσεις
Για τους παραβάτες της παρούσας εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 και της υπ’ αρ.
3866/78486/14-07-2015 απόφασης Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές
παραβάσεις στον τομέα της αλιείας» (Β΄ 1587).
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Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος/
εφαρμογής της διοικητικής πράξης καθορισμού και κατηγοριοποίησης των περιοχών παραγωγής του είδους
και για ένα (1) έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2022
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ι

Αθήνα, 5 Μαΐου 2022
Ο Υφυπουργός
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 10524//01/2022
(2)
Τροποποίηση της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά
τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού» (υπ’
αρ. 160/2021, Β΄ 5444).
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 43 και την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4765/
2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων
στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 6).
2. Την υπ’ αρ. 160/19.11.2021 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό
κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του
πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού» (Β΄ 5444).
3. Την υπ΄ αρ. 3/2022 απόφαση της Ολομέλειας του
Α.Σ.Ε.Π.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
τροποποιεί:
Την κανονιστική απόφαση «Διαδικασία επιλογής
προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου
γραπτού διαγωνισμού» (Β΄ 5444), ως κατωτέρω:
Η παρ. 1 του άρθρου 34 «Ειδική Επιτροπή» της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη διενέργεια της εξέτασης των υποψηφίων με
έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, ο Πρόεδρος
του Α.Σ.Ε.Π. συγκροτεί Ειδική Επιτροπή, τριμελή ή πενταμελή, η οποία τελεί υπό την εποπτεία της Κεντρικής
Επιτροπής Διαγωνισμού και έχει την ευθύνη της έγκρισης για ειδική εξέταση και της οργάνωσης της εξέτασης,
σύμφωνα με το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού. Η
Ειδική Επιτροπή αποτελείται από ένα τουλάχιστον μέλος
του Α.Σ.Ε.Π., που ορίζεται Πρόεδρος, και από τακτικούς

Αριθμ. 10522//01/2022
(3)
Τροποποίηση της απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με θέμα «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (υπ’ αρ. 52/2022, Β΄1320).
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 8-27 και την παρ. 2 του άρθρου 60 του
4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 6).
2. Την υπ’ αρ. 52/16.3.2022 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό
διαγωνισμό» (Β΄1320).
3. Την υπ΄αρ. 4/2022 απόφαση της Ολομέλειας του
Α.Σ.Ε.Π.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
τροποποιεί:
Την απόφαση «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με
πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (Β΄ 1320), ως κατωτέρω:
Η παρ. 1 του άρθρου 38 «Ειδική Επιτροπή» της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη διενέργεια της εξέτασης των υποψηφίων με
έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, ο Πρόεδρος
του Α.Σ.Ε.Π. συγκροτεί Ειδική Επιτροπή, τριμελή ή πενταμελή, η οποία τελεί υπό την εποπτεία της Κ.Ε.Δ. και
έχει την ευθύνη της έγκρισης για ειδική εξέταση και της
οργάνωσης της εξέτασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα
του γραπτού διαγωνισμού. Η Ειδική Επιτροπή αποτελείται από ένα τουλάχιστον μέλος του Α.Σ.Ε.Π., που ορίζεται
Πρόεδρος, και από τακτικούς υπαλλήλους του δημόσιου
τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 3
και 6 του άρθρου 4 της παρούσας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2022
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2308/11.05.2022

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.

*02023081105220004*

