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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της
διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου
όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες
λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’167).

2

Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης ένταξης της
Κουφοστάθη Ευλαλίας, υπηρετούντος σε προσωποπαγή θέση μέλους της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π, TE
κατηγορίας με Α’ Βαθμίδα, του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε κενή ομοιόβαθμη
οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με το
αρθρ. 27 παρ. 4 του ν. 4386/2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1244
(1)
Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της
διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου
όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες
λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’167).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη
A) Τις διατάξεις:
1. Tης παραγράφου 5 του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013
(Α’ 167), όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 116 του ν. 4549/2018 (Α’ 105).
2. Του π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
3. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών», όπως ισχύει.
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5. Του άρθρου 1 (παρ. 26) του ν. 3065/2002 (Α΄ 251)
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου
σε άλλα Κυβερνητικά Όργανα».
6. Του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτός κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα».
7. Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14
και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
B) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β΄3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών
Αικατερίνη Παπανάτσιου».
Γ) Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017
(Β΄968 και Β’1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
Δ) Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και
την αριθμ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων».
Ε) Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’ 130
και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
ΣΤ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Προκειμένου για την πλήρωση των προϋποθέσεων
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 71Δ
του ν. 4172/2013 συγκρίνεται ο μέσος όρος του αριθμού
των απασχολουμένων κατά το έτος πρόσληψης με τον
μέσο όρο των απασχολουμένων του προηγούμενου
έτους. Ως μέσος όρος λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός
αριθμός των απασχολούμενων στην επιχείρηση πλήρους
απασχόλησης, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα,
συμπεριλαμβανομένων και όσων προσλαμβάνονται για
την κάλυψη έκτακτων ή εποχιακών αναγκών της επιχείρησης ή με σχέση δανεισμού με την προϋπόθεση ότι το
κόστος μισθοδοσίας βαρύνει την δικαιούχο επιχείρηση.
2. Ειδικά σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων, ο
μέσος όρος των εργαζομένων στην προερχόμενη από
τη συγχώνευση εταιρεία θα προκύπτει από το άθροισμα
των μέσων όρων των εργαζομένων που απασχολήθηκαν
σε κάθε μία από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις.
3. Για τον υπολογισμό τόσο του μέσου όρου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 71Δ του
ν. 4172/2013 όσο και της μισθολογικής δαπάνης της
περίπτωσης β’ της ίδιας παραγράφου δεν προσμετρώνται: α) η συνταξιοδότηση εργαζομένου, β) η καταγγελία
σύμβασης κατόπιν υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης για αξιόποινη πράξη
που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του, γ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου και δ) η αδυναμία
ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην
αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζομένου.
Άρθρο 2
1. Η έκπτωση των προσαυξημένων κατά 50% εργοδοτικών εισφορών των απασχολουμένων μέχρι το ποσό
του 14πλάσιου του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού
άνω των είκοσι πέντε (25) ετών δίδεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013
σε νέους που κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους η
ηλικία τους δεν υπερβαίνει τα 30 έτη ή σε μακροχρόνια ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
ΟΑΕΔ ή των λοιπών ταμείων ανεργίας που εξομοιώνονται με τον ΟΑΕΔ μέχρι και τον χρόνο πρόσληψής τους.
2. Το φορολογικό κίνητρο της παραγράφου 1 του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013, εκτός από το έτος πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για
τέσσερα (4) επιπλέον συναπτά έτη, υπό την προϋπόθεση
ότι ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων και
η μισθολογική δαπάνη εκάστου έτους δεν έχουν μειωθεί
σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου έτους, εφαρμοζόμενων των όσων ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου. Σε περίπτωση που δεν
πληρούνται οι υπόψη προϋποθέσεις για οποιοδήποτε
από τα παραπάνω έτη, το κίνητρο παύει να χορηγείται
για το έτος αυτό και τα επόμενα αυτού.
3. Σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου που μέχρι
πρότινος εργαζόταν σε συνδεδεμένη εταιρεία κατά την
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έννοια του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 με την εταιρεία
που τον προσλαμβάνει και η πρώτη εταιρεία είχε κάνει
χρήση του φορολογικού κινήτρου, το κίνητρο αυτό δεν
μπορεί να χορηγηθεί και στη δεύτερη εταιρεία για τον
υπάλληλο αυτό. Η εταιρεία στην οποία μετακινείται ο
υπάλληλος μπορεί να εκπέσει τις προσαυξημένες εργοδοτικές εισφορές τα υπολειπόμενα έτη από το έτος μετακίνησης του υπαλλήλου με τις ως άνω προϋποθέσεις.
Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση συγχώνευσης, για
την προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρεία.
4. Τα ανωτέρω πρέπει να προκύπτουν από τις μισθοδοτικές καταστάσεις της επιχείρησης και τα λοιπά στοιχεία
που τηρούνται βάσει της εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας, τα οποία θα προσκομίζονται σε περίπτωση
ελέγχου προκειμένου να πιστοποιείται η τήρηση των
προϋποθέσεων του άρθρου 71Δ
Άρθρο 3
1. Το προσαυξημένο ποσό κατά 50% των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και
τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες αφαιρείται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματά τους,
όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορούν.
2. Εάν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση των προσαυξημένων εισφορών, η ζημία αυτή μεταφέρεται με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013.
3. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν με
τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έκαστου φορολογικού έτους στο οποίο κάνουν χρήση του κινήτρου
της φορολογικής απαλλαγής του άρθρου 71Δ του
ν. 4172/2013 υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην
οποία εμφανίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη
απασχόληση για κάθε μήνα του έτους υπαγωγής καθώς
και του προηγούμενου έτους αυτού, ο μέσος όρος των
εργαζομένων με πλήρη απασχόληση για καθένα από
τα έτη αυτά, καθώς και το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης για τα ως άνω έτη. Σε περίπτωση υποβολής με
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση
δεν συνυποβάλλεται, αλλά φυλάσσεται για τον έλεγχο.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από το φορολογικό έτος 2019
και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2018
Η Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Αριθμ. 27928/18/ΓΠ
(2)
Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης ένταξης της
Κουφοστάθη Ευλαλίας, υπηρετούντος σε προσωποπαγή θέση μέλους της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π,
TE κατηγορίας με Α' Βαθμίδα, του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με το αρθρ. 27 παρ. 4 του ν. 4386/2016.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99/Α΄) «Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των
μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των ΑΕΙ».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον
ν. 4115/2013, τον ν. 4186/2013 και του ν. 4386/2016.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 4009/2011
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 68 της παραγράφου 3 περ.
1 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε
από τις διατάξεις του αρθρ. 27 παρ. 4 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 27 παρ.
7 του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ ).
6. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αριθμ. πρωτ. 126603/
Ζ2/29-7-2016.
7. Την αριθμ. 127422/Ζ1/26-7-2018 (ΦΕΚ 463/
ΥΟΔΔ/17-8-2018) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή
Πρύτανη του Π.Θ.
8. Την αριθμ. 15079/16/ΓΠ/6-10-2016 (ΦΕΚ 3761/
22-11-2016/Β΄) Πράξη του Πρύτανη για την ένταξη
της Κουφοστάθη σε προσωποπαγή θέση Ε.ΔΙ.Π. επειδή δεν διέθετε το προβλεπόμενο στο άρθρο 29 του
ν. 4009/2011 τυπικό προσόν της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
9. Την αριθμ. 25115/18/ΓΠ/21-11-2018 αίτηση της Κουφοστάθη Ευλαλίας για την ένταξή της σε υφιστάμενη
ομοιόβαθμη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.
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10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος στην αριθμ. 8/25-4-2018 συνεδρίασή της, για την
συνάφεια του τίτλου του μεταπτυχιακού διπλώματος με
το αντικείμενο της θέσης.
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στην αριθμ. 208/30-11-2018 συνεδρίαση
της, για την μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης
της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., TE κατηγορίας από το ΑΕΙ στο
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος.
12. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ανωτέρω μέλους Ε.ΔΙ.Π..
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:
Ι. Την αυτοδίκαιη ένταξη της Κουφοστάθη Ευλαλίας
του Γεωργίου, υπηρετούντος σε προσωποπαγή θέση
μέλους της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., TE κατηγορίας με Α'
Βαθμίδα του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, από 25-4-2018, ημερομηνία λήψης
της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος για την
συνάφεια του τίτλου του μεταπτυχιακού διπλώματος
ειδίκευσης με το αντικείμενο της θέσης, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), TE κατηγορίας, του
Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο
27 παρ. 4 του ν. 4386/2016, επειδή απέκτησε το τυπικό
προσόν της ανωτέρω κατηγορίας, προβλεπόμενο στο
άρθρο 29 του ν. 4009/2011.
II. H διανυθείσα προϋπηρεσία της ανωτέρω λαμβάνεται υπόψη για κάθε υπηρεσιακή, βαθμολογική και
μισθολογική συνέπεια.
III. Η προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδίκαια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 14 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02060443112180004*

