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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/
27-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1077), όπως αυτή
ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αρ.
Δ. 15/Δ΄/οικ. 16681/516/5-5-2020 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
(Β΄ 1812).

2

Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου
επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαΐου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 18268/583
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/
27-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1077), όπως αυτή
ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αρ.
Δ. 15/Δ΄/οικ. 16681/516/5-5-2020 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1812).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου όγδοου της από
20.3.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο
της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75),
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η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(Α΄ 86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10
του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
2. Τις διατάξεις 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) και
της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την υπ’ αρ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 13412/327/27-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1077), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’
αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16681/516/5-5-2020 όμοια απόφαση
(Β΄ 1812).
7. Την υπ’ αρ. Α. 1053/20-3-2020 (Β΄ 949) απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του αρ. 2 της από 11/3/2020 ΠΝΠ (Α΄
55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
υπ’ αρ. 1062/24-3-2020 (Β΄ 1043) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
8. Την υπ’ αρ. Α. 1054/20-3-2020 (Β΄ 950) απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.3.2020 ΠΝΠ
(Α΄ 55) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την υπ’ αρ. 1063/24-3-2020 (Β΄ 1043) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
9. Το υπ’ αρ. οικ. 18385/1050/14-5-2020 εισηγητικό
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του
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ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 34
παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης, αποφασίζουμε:
Η περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. Δ.15/
Δ΄/οικ.13412/327/27-3-2020 απόφασης του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1077), αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους
επαγγελματίες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία
καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020, απαιτητών
έως 31/3/2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από
συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών
προηγούμενων ετών, απαιτητών εντός της ανωτέρω ημερομηνίας, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό κατά το
διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω
εκπρόθεσμης καταβολής.»
Η παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 13412/
327/27-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1077), αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 παράλληλα απασχολούνται ως μισθωτοί, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για
την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα που προκύπτει κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του
ν. 4670/2020 (Α΄ 43), η οποία αφορά περίοδο απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
I

Αριθμ. Δ. 15/Δ΄/οικ.21058/659
(2)
Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου
επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαΐου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου δέκατου όγδοου
της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86),
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ-
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ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και
της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την υπ’ αρ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 13994/339/3-4-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
(Β΄ 1265).
7. Το υπ’ αρ. οικ.20827/1143/29-5-2020 εισηγητικό
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 34
παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται απώλεια εσόδων από ασφαλιστικές
εισφορές κατ' ανώτατο όριο έως ένα (1) εκατομμύριο
ευρώ για το 2020 στους προϋπολογισμούς των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης, παροχής υπηρεσιών υγείας και
στήριξης της απασχόλησης (e-ΕΦΚΑ, πρώην ΕΤΕΑΕΠ,
ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ), αποφασίζουμε:
1. Στους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), το οποίο αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), εφόσον καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου
απασχόλησης Μαΐου έτους 2020 εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 39 παρ. 13 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), παρέχεται η δυνατότητα
καταβολής μειωμένων εισφορών κατά εικοσιπέντε τοις
εκατό (25%) επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί
στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους,
επιμεριζόμενη αναλογικά σε κάθε κλάδο.
Προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να υπαχθούν στην
παρούσα ρύθμιση πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Ιανουαρίου
2020 έως και Απριλίου 2020, ή να τις εξοφλήσουν μέχρι
και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Μαΐου
2020 χωρίς την προβλεπόμενη μείωση κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) βάσει του άρθρου δέκατου όγδοου
της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α΄ 75), όπως ισχύει, και χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση
αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Εάν δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους στην ανωτέρω
ρύθμιση καταβάλλουν τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς την ως άνω προβλεπόμενη μείωση, εντός της
προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 39 παρ. 13
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43).
2. Η μείωση της παρ. 1 αφορά στις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω μήνα για το σύνολο των
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κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής
περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής)
στους οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών τα πρόσωπα της παρ. 1, καθώς και την
εισφορά του άρθρου 44 παρ. 2 του ν. 3986/2011 (Α΄ 12),
όπως ισχύει, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας
υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
του ΟΑΕΔ.
3. Η μείωση της παρ. 1 εφαρμόζεται και:
α. στις περιπτώσεις ασφαλισμένων της παρ. 1 που
έχουν επιλέξει την ειδική ασφαλιστική κατηγορία ως
νέοι επαγγελματίες.
β. στις περιπτώσεις γυναικών ασφαλισμένων της παρ. 1
που δικαιούνται μείωση της εισφοράς της κύριας ασφάλισης βάσει του άρθρου 39 παρ. 15 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του
ν. 4670/2020 (Α΄ 43). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται πρώτα οι ρυθμίσεις της παρ. 1 της παρούσας και
επί του ποσού που προκύπτει η μείωση του άρθρου 141
παρ. 2 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58).
4. Ειδικά για τους δικηγόρους, σε περίπτωση που το
ποσό της προβλεπόμενης, από το άρθρο 39 παρ. 10
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 34 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), παρακράτησης επί
των γραμματίων προείσπραξης για τον μήνα Μάιο 2020,
υπερβαίνει την μηνιαία εισφορά που προκύπτει κατ'
εφαρμογή της παρ. 1 της παρούσας, το επιπλέον ποσό
συμψηφίζεται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ της παρ. 10
του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει.
5. Η μείωση της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται:
α. σε περιπτώσεις που για την ασκούμενη δραστηριότητα προκύπτει, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών
διατάξεων, προαιρετική, και όχι υποχρεωτική, υπαγωγή
στην ασφάλιση.
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β. σε περιπτώσεις που μετά τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, ο ασφαλισμένος έχει αιτηθεί την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του.
6. Σε περίπτωση υπαγωγής στην μείωση της παρ. 1 ως
συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης, ορίζεται το ποσό
της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι
καταβληθεί, ή αυτή που προκύπτει κατ' εφαρμογή της
παρ. 1 πριν από την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 39 παρ. 15 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), δια
του συντελεστή 0,20.
7. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 δεν εφαρμόζονται
στους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους
επαγγελματίες που επιλέγουν την υπαγωγή τους στο μέτρο της παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
σύμφωνα με το άρθρο όγδοο παρ. 2 της από 20.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει (Α΄ 68).
8. Για τις ασφαλιστικές εισφορές κλάδων ασφάλισης
που εισπράττει ή συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ τα πρόσωπα της παρ. 1 που επιθυμούν την καταβολή μειωμένων
ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλουν τις μειωμένες
εισφορές σύμφωνα με το ειδοποιητήριο ασφαλιστικών
εισφορών που αναρτάται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του e-ΕΦΚΑ.
Ειδικά για τις εισφορές των κλάδων ασφάλισης του
πρώην ΕΤΕΑΕΠ η εμπρόθεσμη καταβολή των ανωτέρω
καταβληθεισών εισφορών παρέχεται μετά την εκκαθάριση πληρωμών των ειδοποιητηρίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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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.

*02022251106200004*

