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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση απόφασης Υπαγωγής, Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
επένδυσης της εταιρείας «ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/2011.

2

Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του
κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΩΝ. ΔΕΔΕΣ ΑΣΠΙΣ
Α.Ε.», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3908/2011.

3

Παράταση απαγόρευσης αλιείας με συρόμενα
εργαλεία σε τμήμα του Σαρωνικού κόλπου, λόγω
έκτακτων φαινομένων.

Αρ. Φύλλου 4638

Κ. ΓΕΦΥΡΑ, του Δήμου ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (Νομός Θεσσαλονίκης), με τους
εξής όρους:
(α) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η
21.11.2016.
(β) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριών
εκατομμυρίων εκατό τριάντα έξι χιλιάδων εκατό ογδόντα
δύο ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (3.136.182,56 €).
(γ) Το συνολικό κόστος (σε €) κατά κατηγορία δαπάνης
και στο σύνολό του έχουν ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ)

846.700,83

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1.892.680,23

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

4.502,00
70.350,00

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

207.869,50

(1)
Τροποποίηση απόφασης Υπαγωγής, ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
επένδυσης της εταιρείας «ΜΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/2011.

ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(άρθρο 3 παρ.1β ν. 3908/2011)

114.080,00

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5215/ΔΟΑ/6/00080/Τ/
ν. 3908/2011/27.12.2017 απόφαση της Υφυπουργού
Εσωτερικών, τροποποιήθηκε η με αριθμ. πρωτ.: 3119/
ΔΟΑ/6/00038/Τ/ν. 3908/2011/29.5.2014 (ΦΕΚ 1972 Β΄)
απόφαση πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους καθώς και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας της επένδυσης της
επιχείρησης «Μ.Ε.Λ.-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ.Ε.Λ.Μ.Α.Ε» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3908/2011 που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής χαρτονιού συσκευασίας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους και μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματός της, στη θέση

ΣΥΝΟΛΟ

3.136.182,56 €

(δ) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων σαράντα πέντε
ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (784.045,64 €) που
αποτελεί ποσοστό 25,00% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
(ε) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (940.854,77 €)
που αποτελεί ποσοστό 30,00% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης επένδυσης.
(στ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και δεκαπέντε
λεπτών (1.411.282,15 €) που αποτελεί ποσοστό 45,00%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
(ζ) Το ύψος της επιχορήγησης που έχει καταβληθεί
ως προκαταβολή ανέρχεται στο πόσο των διακοσίων
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ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα
δύο λεπτών (294.472,72 €).
(η) Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 19.235,83 kW.
(θ) Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 104.000.000
κιλά.
(ι) Η δημιουργία 2,84 ΕΜΕ (νέων θέσεων εργασίας) που
αφορούν στο παρόν επενδυτικό σχέδιο. Από τις θέσεις
αυτές 2 ΕΜΕ αντιστοιχούν σε πτυχιούχους.
(κ) Τροποποιείται η μετοχική σύνθεση του φορέα της
επένδυσης ως εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

PAK GROUP B.V.

100%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

(λ) Τροποποιείται η επωνυμία και μετοχική σύνθεση
του φορέα της επένδυσης ως εξής: «Μ.Ε.Λ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Μ.Ε.Λ.- Μ. Α. Ε»
Για την έκδοση της απόφασης απαιτήθηκε Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7
του ν. 4399/2016 στις 27.12.2017.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Υφυπουργός

Τεύχος Β’ 4638/29.12.2017

Α/Α

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

18,14%

2

ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΑΝΝΑ

34,92%

3

ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

23,47%

4

ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

23,47%

ΣΥΝΟΛΟ

100,00%

(δ) Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 4.028,57 KW.
(ε) Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 50.000.000
Κιλά.
(στ) Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
(ζ). Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι
η 16.6.2016.
(η) Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των
1.834.640,75 €.
(θ) Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 1% επί του συνόλου
της εγκριθείσας επιχορήγησης της απόφασης υπαγωγής
(1.840.000,00 €) ίσου με 18.400,00 €.
Για την έκδοση της απόφασης απαιτήθηκε γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) του άρθρου
27 και 85 του ν. 4399/2016, στις 27.12.2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Η Υφυπουργός
Ι

(2)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του
κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΩΝ. ΔΕΔΕΣ ΑΣΠΙΣ
Α.Ε.», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3908/2011.
Με την υπ’ αριθμ. 5196/ΔΟΑ/6/00043/Γ/ν. 3908/2011/
27.12.2017 απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΩΝ. ΔΕΔΕΣ ΑΣΠΙΣ
Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΣΠΙΣ Α.Ε.», που αφορά στην ΚΤΙΡΙΑΚΗ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΥΜΩΝ & ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΟ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 10.32.1) στη θέση ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ, του Δήμου
ΝΑΟΥΣΑΣ, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νομός
Ημαθίας), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.586.601,88 € με τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των
4.586.601,88 €.
(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των
2.751.961,13 €.
(γ) Η μετοχική σύνθεση τροποποιείται ως εξής:

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ
Ι

Αριθμ. 1082/138578
(3)
Παράταση απαγόρευσης αλιείας με συρόμενα
εργαλεία σε τμήμα του Σαρωνικού κόλπου, λόγω
έκτακτων φαινομένων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970
«Αλιευτικός Κώδικας» (Α΄ 27) όπως το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987
«Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 221), και ειδικά της παραγράφου
5, και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του
ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 70).
β) Της παρ. 3 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

Τεύχος Β’ 4638/29.12.2017
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γ) Της παραγράφου 5, του άρθρου 10, του β.δ. 917/1966
(Α΄ 248).
δ) Του π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
ε) Του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1380/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή
Αλιευτική Πολιτική (Ε.Ε. L354), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006 σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών
πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως ισχύει και ειδικά
το άρθρο 7.
4. Την αριθμ. 268/114670/31.10.2017 υπουργική απόφαση «Παράταση απαγόρευσης αλιείας με συρόμενα
εργαλεία σε τμήμα του Σαρωνικού Κόλπου, λόγω έκτακτων φαινομένων» (Β΄ 3827).
5. Την ανάγκη συνέχισης των δειγματοληψιών και ανάλυσης των αποτελεσμάτων, καθώς και τη συνέχιση εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων για την προστασία των
υδρόβιων οργανισμών στην περιοχή του Σαρωνικού κόλπου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης φαινομένου ρύπανσης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
7. Τη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως
διατυπώνεται στο πρακτικό της αριθμ. 272/22.12.2017
Συνεδρίασης, αποφασίζουμε:
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Παρατείνεται η απαγόρευση αλιείας με συρόμενα εργαλεία [τράτα βυθού με πόρτες (ΟΤΒ) και γρίπος που
σύρεται από σκάφος (SB)] στο Σαρωνικό κόλπο, από 1η
Ιανουαρίου 2018 έως και 31 Μαρτίου 2018, στην περιοχή
που προσδιορίζεται παρακάτω:
Εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει την Δραπετσώνα, τη νήσο Ψυττάλεια και τη νησίδα Αταλάντη με τη
νότια άκρη του μυχού των Σεληνίων της Σαλαμίνας και
της γραμμής που ενώνει το άκρο Κόγχη της Σαλαμίνας
με το νότιο άκρο της νησίδας Φλέβες και αυτή με το
ακρωτήριο Ζωστήρ Αττικής.
Για τους παραβάτες της παρούσας, εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 1740/1987 (Α΄ 221) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 2040/1992 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (Α΄181), και της απόφασης
ΥπΑΑΤ αριθμ. 3866/78486/14.7.2015 (Β΄ 1587) “Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων
του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της αλιείας’’.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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Τεύχος Β’ 4638/29.12.2017

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

*02046382912170004*

