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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/44407
Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση και τη λειτουργία
της Ολομέλειας και των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 338 και 339 του
ν. 4700/2020 (Α΄127).
2. Την ανάγκη ρυθμίσεως των λεπτομερειών που γεννώνται από τις διατάξεις αφενός του άρθρου 338, με
τις οποίες προβλέπεται η λειτουργία της Ολομέλειας σε
πλήρη, μείζονα και τρεις ελάσσονες σχηματισμούς, και
αφετέρου του άρθρου 339, με τις οποίες ιδρύονται νέα
Τμήματα, στα οποία ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες
των καταργουμένων Τμημάτων του Δικαστηρίου.
3. Την έναρξη ισχύος των ως άνω διατάξεων σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 357 του
ν. 4700/2020, από την έναρξη του νέου δικαστικού έτους,
ήτοι από 16.9.2020.
4. Το από 2.9.2020 πρακτικό της 19ης Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Άσκηση δικαιοδοτικού έργου
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί το δικαιοδοτικό του έργο
σε Ολομέλεια και Τμήματα και επικουρείται από τη Γραμματεία του.
Άρθρο 2
Τακτικές δικάσιμοι της Ολομέλειας
και των Τμημάτων
1. Η Ολομέλεια του Δικαστηρίου, πλην του διαστήματος των δικαστικών διακοπών, συνεδριάζει την πρώτη
Τετάρτη κάθε μήνα ή σε περίπτωση αργίας, την επόμενη
εργάσιμη Τετάρτη του οικείου μήνα.
2. Κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, πλην του
διαστήματος των δικαστικών διακοπών:

Αρ. Φύλλου 3779

α. Το Πρώτο Τμήμα συνεδριάζει την πρώτη και τρίτη
Τρίτη κάθε μήνα.
β. Το Δεύτερο Τμήμα συνεδριάζει τη δεύτερη και τέταρτη Τρίτη κάθε μήνα.
γ. Το Τρίτο Τμήμα συνεδριάζει την πρώτη και τρίτη
Πέμπτη κάθε μήνα.
δ. Το Τέταρτο Τμήμα συνεδριάζει τη δεύτερη και τέταρτη Πέμπτη κάθε μήνα.
ε. Το Πέμπτο Τμήμα συνεδριάζει την πρώτη και τρίτη
Παρασκευή κάθε μήνα.
στ. Το Έκτο Τμήμα συνεδριάζει τη δεύτερη και τέταρτη
Παρασκευή κάθε μήνα.
ζ. Το Έβδομο Τμήμα συνεδριάζει την πρώτη, τρίτη και
πέμπτη Τρίτη κάθε μήνα.
3. Οι συνεδριάσεις αρχίζουν στις 10:00 το πρωί, εκτός
αν, κατ΄ εξαίρεση, ορισθεί άλλως με απόφαση του Προέδρου του οικείου σχηματισμού.
4. Όταν οι υποθέσεις κατανέμονται σε περισσότερες
συνθέσεις, ο Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί να ορίζει
διαφορετικές ώρες συνεδρίασης κάθε σύνθεσης.
Άρθρο 3
Έκτακτες συνεδριάσεις
Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου και οι Πρόεδροι των
Τμημάτων μπορούν, σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιστάσεις, να ορίζουν έκτακτες συνεδριάσεις της Ολομελείας και των Τμημάτων, αντίστοιχα, σε ημέρες πέραν
των προβλεπομένων στο προηγούμενο άρθρο.
Άρθρο 4
Αίθουσες Δημοσίων Συνεδριάσεων
1. Τα Τμήματα Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο, Τέταρτο, Πέμπτο και Έκτο συνεδριάζουν στην Αίθουσα Β΄ Δημοσίων Συνεδριάσεων του Δικαστηρίου. Το Έβδομο Τμήμα
συνεδριάζει στην Αίθουσα Α΄ Δημοσίων Συνεδριάσεων
του Δικαστηρίου.
2. Με απόφαση του Προέδρου του Δικαστηρίου, η
οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στον
διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου, μπορεί να μεταφερθούν, σε έκτακτες περιπτώσεις, οι δημόσιες συνεδριάσεις
Τμήματος ή Τμημάτων του Δικαστηρίου στην αίθουσα
της Ολομέλειας.
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3. Η Ολομέλεια συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτής.
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες της πλήρους Ολομέλειας
1. Στην αρμοδιότητα της πλήρους Ολομέλειας υπάγονται:
α. Η έκδοση των διαδηλώσεων επί του απολογισμού
και ισολογισμού του κράτους.
β. Η έκδοση της ετησίας έκθεσης επί των αποτελεσμάτων των εργασιών του.
γ. Η θέσπιση ή τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και κάθε
άλλης κανονιστικής φύσεως πράξεως, που ανήκει στην
αρμοδιότητα του Δικαστηρίου.
δ. Η συγκρότηση των Τμημάτων του Δικαστηρίου και
της συνθέσεως του Τμήματος Διακοπών.
ε. Κάθε άλλο θέμα, που εισάγει, κατά την κρίση του,
ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Σχετικό αίτημα μπορεί
να απευθύνει στον Πρόεδρο ο Γενικός Επίτροπος της
Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Η πλήρης Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της.
3. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της πλήρους Ολομέλειας λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών της.
4. Οι δικονομικές διατάξεις που ρυθμίζουν τα σχετικά
με τη διάσκεψη και την κατάρτιση των αποφάσεων του
Δικαστηρίου εφαρμόζονται αναλόγως και στην πλήρη
Ολομέλεια.
Άρθρο 6
Αρμοδιότητες της Μείζονος Ολομέλειας
1. Στη Μείζονα Ολομέλεια εισάγονται προδικαστικές
παραπομπές από τα Τμήματα για την επίλυση ζητημάτων αντισυνταγματικότητας ή γενικότερης σημασίας
ζητημάτων (άρθρα 161 και 162 του Κεφαλαίου 25 του
ν. 4700/2020), σύμφωνα με το άρθρο 164 του Κεφαλαίου
25 του ν. 4700/2020.
2. Επίσης, στη Μείζονα Ολομέλεια εισάγονται, με απόφαση τριμελούς επιτροπής, προς εκδίκαση σε πρότυπη
δίκη, ένδικα μέσα ή βοηθήματα εκκρεμή ενώπιον Τμήματος, στα οποία τίθενται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, που έχουν επιπτώσεις σε ευρύτερο κύκλο
προσώπων (άρθρο 163 του ν. 4700/2020), σύμφωνα με
το άρθρο 164 του Κεφαλαίου 25 του ν. 4700/2020.
3. Στη Μείζονα Ολομέλεια υπάγονται οι αιτήσεις αναίρεσης υπέρ του νόμου.
4. Με πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου δύνανται
να εισαχθούν υποθέσεις απευθείας στη Μείζονα Ολομέλεια λόγω μείζονος σπουδαιότητας.
5. Με απόφαση των δικαστικών σχηματισμών της
Ελάσσονος Ολομέλειας, δύνανται να παραπεμφθούν
υποθέσεις στη Μείζονα Ολομέλεια.
6. Στην αρμοδιότητα της Μείζονος Ολομελείας υπάγονται τα μη δικαιοδοτικής φύσεως καθήκοντα, που
ανήκουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην
αρμοδιότητα της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, πλην
των ρητώς αναφερομένων στο άρθρο 5 της παρούσας.
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Άρθρο 7
Καθ΄ ύλην και κατά χρόνο αρμοδιότητες
της Ελάσσονος Ολομέλειας
1. Η εκδίκαση των αιτήσεων αναιρέσεως και των προσφυγών αναθεωρήσεως υπάγεται στην αρμοδιότητα
των ελασσόνων σχηματισμών της Ολομέλειας, πλην εκείνων των υποθέσεων, οι οποίες υπάγονται κατ΄ εξαίρεση
στη Μείζονα Ολομέλεια.
2. Έκαστος σχηματισμός της Ελάσσονος Ολομέλειας
είναι διαδοχικά αρμόδιος για την εκδίκαση των αιτήσεων
αναιρέσεως, οι οποίες προσδιορίζονται για τη δικάσιμο
του αντιστοίχου μηνός.
3. Με απόφαση του Προέδρου του Δικαστηρίου δύνανται να εισαχθούν, αντί της Μείζονος, στην Ελάσσονα
Ολομέλεια, ήσσονος σημασίας διοικητικά θέματα.
Άρθρο 8
Σύνθεση της Μείζονος και Ελάσσονος
Ολομέλειας
1. Προ της ενάρξεως των δικαστικών διακοπών εκάστου δικαστικού έτους διενεργείται ενώπιον της Α΄ Ελάσσονος Ολομελείας εν συμβουλίω, κλήρωση μεταξύ των
Συμβούλων, βάσει της οποίας καθορίζεται η σύνθεση
της Μείζονος Ολομελείας.
2. Κατ΄ εξαίρεση, για το δικαστικό έτος 2020-2021 η
κλήρωση θα διενεργηθεί εντός του μηνός Σεπτεμβρίου,
ενώπιον των μελών της Β΄ Ελάσσονος Ολομελείας του
δικαστικού έτους 2019-2020 εν συμβουλίω.
3. Κλήρωση διενεργείται ανά πενταετία για τη σύνθεση
των δικαστικών σχηματισμών της Ελάσσονος Ολομέλειας. Η κλήρωση διενεργείται ενώπιον της Α΄ Ελάσσονος Ολομελείας εν συμβουλίω, προ της ενάρξεως των
δικαστικών διακοπών του έτους συμπληρώσεως της
πενταετίας.
4. Εφόσον απαιτηθεί για τη συμπλήρωση των θέσεων αποχωρούντων μελών ή για οποιοδήποτε άλλο
λόγο κλήρωση διενεργείται επίσης προ της παρόδου
της πενταετίας, προκειμένου να ενταχθούν σε σχηματισμό ελάσσονος Ολομέλειας Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική
κλήρωση.
Άρθρο 9
Μεταβατική διάταξη για τη λειτουργία
των ελασσόνων δικαστικών σχηματισμών
της Ολομέλειας κατά την πρώτη εφαρμογή
του νόμου
Για το δικαστικό έτος 2020-2021, ο πρώτος σχηματισμός της Ελάσσονος Ολομέλειας (Α΄ Ελάσσων) θα
εκδικάσει τις προσδιοριζόμενες για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου και τους μήνες Οκτώβριο
2020, Ιανουάριο και Απρίλιο 2021 υποθέσεις. Ο δεύτερος σχηματισμός (Β΄ Ελάσσων) θα εκδικάσει τις προσδιοριζόμενες για τους μήνες Νοέμβριο 2020, Φεβρουάριο και Μάιο 2021 υποθέσεις. Ο τρίτος σχηματισμός
(Γ΄ Ελάσσων) θα εκδικάσει τις προσδιοριζόμενες για
τους μήνες Δεκέμβριο 2020, Μάρτιο και Ιούνιο 2021
υποθέσεις.

Τεύχος B’ 3779/08.09.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις για τις εκκρεμείς
υποθέσεις των Τμημάτων
1. Από την έναρξη του δικαστικού έτους 2020-2021 (βλ.
μεταβατική διάταξη του άρθρου 357 του ν. 4700/2020),
η αρμοδιότητα εκδικάσεως όλων των εκκρεμών υποθέσεων των καταργουμένων (Ι έως VII) Τμημάτων του
Δικαστηρίου περιέρχεται στα νέα Τμήματα (Πρώτο
έως Έβδομο), σύμφωνα με την απονεμόμενη-βάσει
του άρθρου 338 του ν. 4700/2020-αρμοδιότητα σε καθένα από αυτά.
2. Η αρμοδιότητα εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων περιέρχεται, από την έναρξη του δικαστικού έτους
2020-2021, στα νέα Τμήματα, ανάλογα με την αρμοδιότητα εκάστου, έστω και αν αυτές έχουν ήδη προσδιορισθεί (ως πρωτοείσακτες ή μετά από αναβολή), είτε έχουν
επιδοθεί κλήσεις στους διαδίκους είτε όχι.
3. Οι εκκρεμείς στα καταργούμενα Τμήματα υποθέσεις
που δεν έχουν προσδιορισθεί, έστω και (α) αν για αυτές
έχει εκδοθεί μη οριστική απόφαση ή (β) αν έχουν αναπεμφθεί στο Τμήμα μετ΄ αναίρεση ή μετά από επίλυση
προδικαστικού ζητήματος (μετά από παραπομπή από
καταργούμενο Τμήμα ή σε πρότυπη δίκη) ή (γ) αν αφορούν αίτηση αναθεώρησης κατά αποφάσεως του Τμήματος ή καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αφορούν εκδικασθείσα
υπόθεση του Τμήματος, εκδικάζονται από το (νέο) Τμήμα, στο οποίο περιέρχονται, από την έναρξη του δικαστικού έτους 2020-2021, οι συναφείς αρμοδιότητες, βάσει
της διατάξεως του άρθρου 339 του ν. 4700/2000.
4. Οι αποφάσεις που αφορούν τις εκδικασθείσες από
τα καταργούμενα Τμήματα υποθέσεις δημοσιεύονται
από το Τμήμα, στο οποίο περιέρχεται η συναφής αρμοδιότητα.
Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις για τις ήδη
προσδιορισθείσες υποθέσεις σε ορισθείσες
δικάσιμους
Κατά την αρχική εφαρμογή του νέου νόμου, οι ήδη
προσδιορισθείσες για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο
και Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους 2020 υποθέσεις, θα
εκδικασθούν από τα νέα Τμήματα, στα οποία περιέρχονται οι συναφείς αρμοδιότητες, στις δικάσιμους, στις
οποίες έχουν προσδιορισθεί. Ειδικότερα:
1. Το Πρώτο Τμήμα θα συνεδριάσει στις 6 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, για τις υποθέσεις αρμοδιότητας
του, οι οποίες είχαν προσδιορισθεί στο Ι Τμήμα, στις 8
Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, για τις υποθέσεις, οι
οποίες είχαν προσδιορισθεί στο V Τμήμα, στις 3 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, για τις υποθέσεις αρμοδιότητας
του, που είχαν προσδιορισθεί στο Ι Τμήμα, και στις 12
Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, για τις υποθέσεις, οι
οποίες είχαν προσδιορισθεί στο V Τμήμα.
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2. Το Δεύτερο Τμήμα θα συνεδριάσει στις 13 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, για τις υποθέσεις, οι οποίες
είχαν προσδιορισθεί στο VII Τμήμα, και στις 8 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, για τις υποθέσεις, οι οποίες είχαν
προσδιοριστεί στα IV και VII Τμήματα.
3. Το Πέμπτο Τμήμα θα συνεδριάσει στις 2 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, για τις υποθέσεις, οι οποίες είχαν
προσδιορισθεί στο ΙΙΙ Τμήμα.
4. Το Έβδομο Τμήμα θα συνεδριάσει στις 6 Οκτωβρίου
και στις 3 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, για τις υποθέσεις αρμοδιότητας του, οι οποίες είχαν προσδιορισθεί
στο Ι Τμήμα.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις για τις αρμοδιότητες
της Γραμματείας
1. Από την έναρξη του δικαστικού έτους 2020-2021
(βλ. άρθρο 357 του ν. 4700/2020), οι φάκελοι των υποθέσεων, που βρίσκονται στο αρχείο εκάστου καταργούμενου Τμήματος, μεταφέρονται στο Τμήμα, που καθίσταται
αρμόδιο για την εκδίκαση συναφών υποθέσεων, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσας.
2. Από 16ης Σεπτεμβρίου 2020, στις γραμματείες των
νέων Τμήματα περιέρχεται η γραμματειακή υποστήριξη των εκκρεμών υποθέσεων, ακόμη και αυτών, για τις
οποίες έχουν γίνει διασκέψεις και εκκρεμεί η σύνταξη τα
σχεδίων ή η δημοσίευση των αποφάσεων.
3. Μετά τη δημοσίευση των ως άνω αποφάσεων από
το νέο Τμήμα, η Γραμματεία του προβαίνει στις προβλεπόμενες κοινοποιήσεις και άλλες ενέργειες.
4. Από 16ης Σεπτεμβρίου 2020, στις γραμματείες του
Τρίτου και του Πέμπτου Τμήματος περιέρχεται η γραμματειακή υποστήριξη των υποθέσεων του πρώην Α΄ Κλιμακίου, επί των οποίων είχε ληφθεί απόφαση που δεν έχει
κοινοποιηθεί. Οι γραμματείς του Κλιμακίου αυτού μέχρι
να αποφασισθεί άλλως, εξακολουθούν να διενεργούν τη
διεκπεραίωση των υποθέσεων του Κλιμακίου στον χώρο
απασχόλησής τους πριν από την 16η Σεπτεμβρίου 2021
υπαγόμενοι, από την ημερομηνία αυτή, στον Γραμματέα του Τρίτου ή του Πέμπτου Τμήματος, αντιστοίχως,
ανάλογα με την πολιτική ή στρατιωτική ιδιότητα του
ενισταμένου.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθηνα, 2 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ
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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.

*02037790809200004*

