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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Λέκτορα του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

2

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.

3

Ανάθεση στον ΟΠΙ της έκτακτης διαχείρισης των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων - μελών της ΑΟΔ του άρθρου 50 του
ν. 4481/2017, η άδεια λειτουργίας της οποίας
ανακλήθηκε με την 224747/15.05.2018 απόφαση
της Υπουργού Πολιτισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού - Διορισμός Προσωρινού Διαχειριστή του
άρθρου 51Α του ν. 4481/2017 και λοιπά θέματα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.146/253/Z2/88975
(1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Λέκτορα του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περιπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄),
β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 258 Α΄),
γ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),

Αρ. Φύλλου 2085

δ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων.......
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄),
ε. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α΄).
2. Την αριθμ. A820/6.10.2010 πράξη του Πρύτανη του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που αφορά στo
διορισμό του Χαράλαμπου Βλάδου σε θέση Λέκτορα
με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνή Οικονομικά» (ΦΕΚ Γ΄
1065/12.12.2011).
3. Την αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/Τ.ΟΙΚ.ΕΠ/37290/901/22.3.2018
αίτηση του Λέκτορα Χαράλαμπου Βλάδου για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.
4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και
Οικονομικών Επιστημών (αριθμ. συν. 51η/28.3.2018) του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης η οποία εγκρίνει
τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω
Λέκτορα καθώς και το γεγονός ότι στο εν λόγω Τμήμα
δεν έχουν συσταθεί Τομείς.
5. Το αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΜΕ/41647/4664/683/
24.4.2018 έγγραφο της Πρυτανείας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης που αφορά στην μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Λέκτορα Χαράλαμπου Βλάδου.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Χαράλαμπου Βλάδου του Μιχαήλ, Λέκτορα, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών,
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από «Διεθνή Οικονομικά», σε
«Διεθνή Οικονομικά και Επιχειρηματικότητα».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. Φ.146/250/Z2/88993
(2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περιπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄),
β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 258 Α΄),
γ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),
δ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων......
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄),
ε. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
στ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α΄).
2. Την αριθμ. 124/20.7.2017 πράξη του Πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
(ΦΕΚ Γ΄ 894/12.9.2017) για τον διορισμό του Μιχαήλ
Βουλγαρέλη στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αιματολογία».
3. Την από 6.3.2018 αίτηση του Καθηγητή Μιχαήλ
Βουλγαρέλη για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.
4. Την από 14.3.2018 (επαναληπτική 15.3.2018) απόφαση της 8ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , η οποία
εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του
ως άνω Καθηγητή καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα (αριθμ. πρωτ. 216/7.3.2018).
5. Το αριθμ. πρωτ. 1718026499/3.5.2018 έγγραφο της
Πρυτανείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στη μεταβολή γνωστικού
αντικειμένου του Καθηγητή Μιχαήλ Βουλγαρέλη.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Μιχαήλ Βουλγαρέλη του Κωνσταντίνου, Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από «Αιματολογία» σε «Αιματολογία - Παθολογική Φυσιολογία».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 31 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Τεύχος Β’ 2085/07.06.2018

Αριθμ. ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΥΕΦ 262844/18408/13772/689
(3)
Ανάθεση στον ΟΠΙ της έκτακτης διαχείρισης των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων - μελών της ΑΟΔ του άρθρου 50 του
ν. 4481/2017, η άδεια λειτουργίας της οποίας
ανακλήθηκε με την 224747/15.05.2018 απόφαση
της Υπουργού Πολιτισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού - Διορισμός Προσωρινού Διαχειριστή του
άρθρου 51Α του ν. 4481/2017 και λοιπά θέματα.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν. 2121/1993
(Α΄ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα
και Πολιτιστικά Θέματα»,
β. του άρθρου 46 καθώς και του άρθρου 51Α του
ν. 4481/2017 (Α΄ 100) «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές
χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62),
γ. του π.δ/τος 311/1994 «Καταστατικό του Οργανισμού
Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (ΟΠΙ) (Α΄ 165), όπως ισχύει,
δ. των άρθρων 9, 16 και 28 του ν. 4354/2015 “Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων”,
ε. του π.δ/τος 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
στ. του π.δ/τος 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών ....»,
ζ. του π.δ/τος 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 224747/15.5.2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την οποία
ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης (ανεξάρτητης οντότητας
διαχείρισης του α. 50 ν. 4481/2017) με την επωνυμία
«ΑΕΠΙ - Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο
«ΑΕΠΙ». (Β΄ 1767).
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α. Την ανάθεση εκτάκτως και για χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας της διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων της ΑΟΔ του άρθρου 50 του
ν. 4481/2017, η άδεια λειτουργίας της οποίας ανακλήθηκε οριστικά με την υπ’ αριθμ. 224747/15.5.2018 απόφαση
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα
στην Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων της παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ/τος 311/1994 και
του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017, όπως ισχύουν.
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Β. Τον διορισμό ως προσωρινού διαχειριστή της Μαρίας Βλάχου του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ΑΒ 225134, Προϊσταμένης
Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης.
Γ. Η διάρκεια της θητείας του προσωρινού διαχειριστή
ορίζεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017. Η θητεία του προσωρινού διαχειριστή λήγει με την πλήρωση της προϋπόθεσης της παρ. 8 του α. 51Α ν. 4481/2017 ή την παρέλευση του
χρόνου για τον οποίο διορίστηκε. Ο Υπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του
να ανακαλέσει το διορισμό του προσωρινού διαχειριστή.
Δ. Στις αρμοδιότητες του προσωρινού διαχειριστή
περιλαμβάνονται οι αναφερόμενες στο άρθρο 51Α του
ν. 4481/2017 και ενδεικτικά:
- η δόμηση και τήρηση αρχείου συμβάσεων ανάθεσης
διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
των μελών της ΑΟΔ του άρθρου 50 του ν. 4481/2017, η
άδεια λειτουργίας του οποίου ανακλήθηκε καθώς και
των συμβάσεων εκπροσώπησης των αλλοδαπών ΟΣΔ,
οι οποίες συνάπτονται αυτοδικαίως με τον ΟΠΙ, σύμφωνα
με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 51Α του
ν. 4481/2017, καθώς και κάθε νέας σύμβασης ανάθεσης
διαχείρισης ή εκπροσώπησης που θα συναφθεί.
- η δόμηση και τήρηση αρχείου τεκμηρίωσης των έργων των μελών, της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης διαχείρισης και των αλλοδαπών ΟΣΔ, οι οποίοι θα εκπροσωπούνται από τον ΟΠΙ, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του
άρθρου 51Α του ν. 4481/2017.
- η οργάνωση της είσπραξης των δικαιωμάτων των
μελών από όλες τις πηγές που υποχρεούνται να καταβάλλουν αμοιβή για τη χρήση των έργων των δικαιούχων
πνευματικών δικαιωμάτων.
- η οργάνωση και διαχείριση των προβλεπόμενων στο
ν. 4481/2017 για την διανομή των εσόδων από δικαιώματα στους δικαιούχους - μέλη.
- η διοικητική οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης διαχείρισης κατά τρόπο ώστε να υπηρετείται η
άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
- η μέριμνα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
των μελών, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ.
2 του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017.
- η μέριμνα για την εφαρμογή από την Ειδική Υπηρεσία
των προβλεπομένων στην παρ. 4 του άρθρου 51Α του
ν. 4481/2017.
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Ο προσωρινός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και στο
διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΙ εξαμηνιαία έκθεση πεπραγμένων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 51Α
του ν. 4481/2017.
Ε. Η προσωρινή διαχειρίστρια λαμβάνει τις αποδοχές
της θέσης της Προϊσταμένης Επιθεωρήτριας Δημόσιας
Διοίκησης από το φορέα που μισθοδοτείται και κατά
το μέρος που οι μικτές αποδοχές υπερβαίνουν τις αποδοχές της θέσης της Προϊσταμένης Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης θα καθοριστεί με κοινή υπουργική
απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51Α
του ν. 4481/2017.
ΣΤ. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση
του προσωρινού διαχειριστή λογίζεται, για όλες τις
συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική
του θέση. Σε περίπτωση αποχώρησής του από την ως
άνω θέση ή τη λήξη της θητείας του επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση της Προϊσταμένης Επιθεωρήτριας
Δημόσιας Διοίκησης
Ζ. Μεταβιβάζονται στον ΟΠΙ τα χρηματικά ποσά που
τηρούνται στους χωριστούς ειδικούς λογαριασμούς
της περ. α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του
ν. 4481/2017 επ’ ονόματι της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΕΠΙ - Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν
της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.» και με τον διακριτικό
τίτλο «ΑΕΠΙ», με ΑΦΜ: 094019386 και οι οποίοι έχουν
χαρακτηριστεί ως λογαριασμοί δικαιούχων, για να τα
αποδώσει ο ΟΠΙ στους δικαιούχους. Για τον ίδιο σκοπό
μεταβιβάζονται στον ΟΠΙ τυχόν αξιόγραφα και λοιποί άυλοι τίτλοι, οι οποίοι αφορούν σε δικαιώματα δικαιούχων
και βρίσκονται στη νομή και κατοχή της ΑΕΠΙ Α.Ε. Κατά
την εξόφληση των τίτλων αυτών αφαιρείται το ποσό της
προμήθειας που ίσχυε κατά το χρόνο της ανάκλησης της
άδειας της ΑΕΠΙ. ΑΕ., το οποίο καταβάλλεται σε αυτήν.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2018
Η Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
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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.

*02020850706180004*

