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Κύρωση της Τροποποίησης υπ’ αριθμ. 2 στη Συμ-

φωνία Διοικητικής Φύσης μεταξύ του Υπουργεί-

ου Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δη-

μοκρατίας περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνο-

λογικού Συστήματος Επίδειξης μη Επανδρωμέ-

νου Μαχητικού Αεροσκάφους (Véhicule Aérien 

de Combat sans Pilote, UCAV).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος, η Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 2 
στη Συμφωνία Διοικητικής Φύσης μεταξύ του Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
του Υπουργείου Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας 
(Α΄ 282/20.12.2007), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 1 (Α΄ 77/12.4.2011), περί Συ-
νεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήματος Επι-
δείξεως μη Επανδρωμένου Μαχητικού Αεροσκάφους 
(Véhicule Aérien de Combat sans Pilote, UCAV), που 
υπογράφηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2014 από την Ελλάδα 
και στις 23 Μαρτίου 2015 από τη Γαλλία, το κείμενο της 
οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα 
έχει ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 2

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ

 ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΙ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΜΑΧΗΤΙΚΟΥ 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ (UCAV)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
II. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
III. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
IV. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

I. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και 

το Υπουργείο Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας υπέ-
γραψαν στις 16 Ιανουαρίου 2006 για τον Έλληνα Συμ-
βαλλόμενο και στις 11 Ιανουαρίου 2006 για τον Γάλλο 
Συμβαλλόμενο, μία Συμφωνία διοικητικής φύσης (παρα-
κάτω -«ΑΑ») περί συνεργασίας στo πλαίσιο τεχνολογικού 
συστήματος επίδειξης μη επανδρωμένου μαχητικού αε-
ροσκάφους (UCAV). Η ΑΑ τέθηκε σε ισχύ ως ελληνικός 
νόμος στις 20 Δεκεμβρίου 2007 μετά από κύρωση από το 
ελληνικό Κοινοβούλιο. Η ΑΑ τροποποιήθηκε με την Τρο-
ποποίηση αρ. 1 που υπεγράφη στις 21 Ιουνίου 2010 από 
τον Γάλλο Υψηλό Συμβαλλόμενο και στις 30 Νοεμβρίου 
2010 από τον Έλληνα Υψηλό Συμβαλλόμενο, με έναρξη 
ισχύος στις 12 Απριλίου 2011 ως ελληνικός νόμος μετά 
από κύρωση από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Υπουργός 
Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και ο Υπουργός Άμυ-
νας της Ελληνικής Δημοκρατίας (παρακάτω «τα Μέρη») 
συμφώνησαν τις ακόλουθες διατάξεις.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Οι στόχοι της παρούσας Τροποποίησης είναι:
α) η μεταβολή του συνολικού ποσού όλων των οικονο-

μικών συνεισφορών των Μερών του Προγράμματος και 
του συνολικού κόστους του Προγράμματος προκειμένου 
να ληφθεί υπόψη η αύξηση των οικονομικών συνεισφο-
ρών της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Σουηδίας, της Ισπανίας 
και της Ελβετίας.

β) η μεταβολή της συνολικής οικονομικής συνεισφο-
ράς του Γάλλου Υψηλού Συμβαλλόμενου.

γ) η τροποποίηση των σχετικών οικονομικών συνει-
σφορών σε ποσοστά του Γάλλου Υψηλού Συμβαλλόμε-
νου και του Έλληνα Υψηλού Συμβαλλόμενου.

δ) η ενημέρωση του καταλόγου των παραδοτέων εκθέ-
σεων του Προγράμματος και των σχετικών ημερομηνιών 
χορήγησης, 

ε) η τροποποίηση του αριθμού των δυνητικών δόσεων 
παραγωγής και της διάρκειάς τους σε μήνες ως και της 
οικονομικής, συμμετοχής ανά δυνητική δόση,

στ) ο καθορισμός του. τύπου της αύξησης των τιμών 
στο Παράρτημα Ε για τις νέες δυνητικές δόσεις,

ζ) ο καθορισμός των τιμών των δεικτών m, α και ρ 
της παραγράφου VIII του παραρτήματος Ε «Αύξηση των 
τιμών» για τις νέες δυνητικές δόσεις και η ενημέρωση 
των τιμών των δεικτών m και n για τη δυνητική δάση 3 
προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μείωση της διάρκειας 
της δόσης παραγωγής.

III. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η ΑΑ τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 5.1 του άρθρου V «Οικονομικές δι-

ατάξεις»
αντικαθίσταται από: 
«5.1 Το συνολικό ποσό όλων των οικονομικών συνει-

σφορών των Μερών του Προγράμματος ανέρχεται σε 
440.863.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
με τους οικονομικούς όρους του Ιουλίου του έτους 2004.

Το συνολικό ποσό όλων των μη οικονομικών συνει-
σφορών των Μερών του Προγράμματος εκτιμάται από 
τον Γάλλο Υψηλό Συμβαλλόμενο σε 15.000.000 ευρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος εκτιμάται σε 
455.863.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
με τους οικονομικούς όρους του Ιουλίου του έτους 2004.

Οι οικονομικοί όροι του Ιουλίου του 2004 είναι σύμ-
φωνοι προς την κύρια Σύμβαση.»

β) Η παράγραφος 5.3 του Άρθρου V «Οικονομικές δι-
ατάξεις» αντικαθίσταται από:

«5.3 Η οικονομική συνεισφορά του Γάλλου Υψηλού 
Συμβαλλόμενου ανέρχεται σε 203.031.000 ευρώ, μη συ-
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τους οικονομικούς 
όρους του Ιουλίου του έτους 2004. 

Όλα τα τέλη/φόροι, οι τόκοι επί των καθυστερημένων 
πληρωμών και άλλες εθνικές δαπάνες, ως και η αναθεώ-
ρηση των τιμών όσον αφορά την οικονομική συνεισφορά 
του Γάλλου Υψηλού Συμβαλλόμενου καταβάλλονται από 
αυτόν επιπλέον της οικονομικής συνεισφοράς του.

Η μη οικονομική συνεισφορά του Γάλλου Υψηλού Συμ-
βαλλόμενου η οποία περιλαμβάνει τις GFE/GFF, ανέρχε-
ται σε 10.000.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., και καταβάλλεται από τον Γάλλο Υψηλό Συμβαλ-
λόμενο επιπλέον της οικονομικής συνεισφοράς του.»

γ) Η παράγραφος 5.5. του άρθρου V «Οικονομικές δι-
ατάξεις», αντικαθίσταται από:

«5.5. Η οικονομική συνεισφορά του Έλληνα Υψηλού 
Συμβαλλόμενου αντιπροσωπεύει τό 4,96% του συνολικού 
ποσού όλων των οικονομικών συνεισφορών των Μερών 
του Προγράμματος. Λόγω πρόσθετων απαιτήσεων ορι-
σμένων Μερών, οι οποίες δεν οφείλονται στον Έλληνα 
Υψηλό Συμβαλλόμενο, η οικονομική συνεισφορά που 
προκύπτει για τον Έλληνα Υψηλό Συμβαλλόμενο αντιπρο-
σωπεύει το 4,54% του συνολικού ποσού όλων των οικο-
νομικών συνεισφορών των Μερών του Προγράμματος, 
ως ορίζεται στο Άρθρο 5.1. Σε περίπτωση μελλοντικής 
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φάσης παραγωγής του Neuron με ελληνική συμμετοχή, 
το ποσοστό 4,96% θα είναι η αναφορά ως προς την οι-
κονομική συνεισφορά του Έλληνα Υψηλού Συμβαλλό-
μενου. Η οικονομική συνεισφορά του Γάλλου Υψηλού 
Συμβαλλόμενου αντιπροσωπεύει το 46,1% του συνολικού 
ποσού όλων των οικονομικών συνεισφορών των Μερών 
του Προγράμματος, ως ορίζεται στο Άρθρο 5.1. 

Κάθε μεταβολή ως προς την άνω κατανομή θα αποτε-
λεί αντικείμενο τροποποίησης της παρούσας Συμφωνίας 
διοικητικής φύσης (ΑΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου XIII.»

δ) Ο κατάλογος των παραδοτέων εκθέσεων του Προ-
γράμματος του παραρτήματος Β και οι σχετικές ημερο-
μηνίες χορήγησης αντικαθίστανται

από: 
Παραδοτέες εκθέσεις του προγράμματος Ημ/νία χορήγησης

σε εργάσιμους μήνες
Ημ/νία χορήγησης*

Παραδοτέες κατά τον χρόνο έναρξης 
του προγράμματος Τ0 08/02/2006

Συνοπτικό έγγραφο του προσχεδίου Τ0+4 08/06/2006

Έκθεση ενδιάμεσης συνοπτικής
επιθεώρησης 1 T0+7 08/10/2006

Έκθεση ενδιάμεσης συνοπτικής
επιθεώρησης 2 Τ0+12 08/03/2007

Παραδοτέες μετά το πέρας 
της φάσης σκοπιμότητας Τ0+15 08/06/2007

Συνοπτική έκθεση της επιθεώρησης όσον αφορά
τή συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές Τ0+16 08/07/2007

Έκθεση ενδιάμεσης συνοπτικής 
επιθεώρησης 3 Τ0+22 08/02/2008

Συνοπτική έκθεση της προκαταρκτικής 
επιθεώρησης όσον αφορά τη συμμόρφωση 
προς τις προδιαγραφές  Τ0+28 08/09/2008

Παραδοτέες μετά το πέρας της φάσης 
συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές Τ0+36 08/05/2009

Έκθεση ενδιάμεσης συνοπτικής 
επιθεώρησης 4 Τ0+41 08/11/2009

Έκθεση ενδιάμεσης συνοπτικής
επιθεώρησης 5 Τ0+52 08/11/2010

Παραδοτέες μετά το πέρας της φάσης ανάπτυξης Τ0+55 08/02/2011

Έκθεση ενδιάμεσης συνοπτικής επιθεώρησης 6 Τ0+59 08/06/2011

Έκθεση ενδιάμεσης συνοπτικής επιθεώρησης 7 Τ0+64 08/12/2011

Παραδοτέες μετά το πέρας των επίγειων δοκιμών 
καταλληλότητας και της παρθενικής πτήσης Τ0+76 08/01/2013

Έκθεση επιθεώρησης δοκιμών στο αεροσκάφος 1 Τ0+85 08/11/2013

Έκθεση επιθεώρησης δοκιμών στο αεροσκάφος 2 Τ0+89 08/03/2014

Έκθεση επιθεώρησης δοκιμών επίδειξης 1 Τ0+94 08/09/2014

Έκθεση επιθεώρησης δοκιμών επίδειξης 2 Τ0+98 08/01/2015

Έκθεση επί των φαινομένων δυναμικής SER 
του προγράμματος Neuron Τ0+102 08/05/2015

Παραδοτέες κατά τη λήξη του συμβολαίου Τ0+103 08/06/2015

(*) Ημερομηνίες που υπόκεινται σε μεταβολή ανάλογα με την πραγματική πρόοδο του Προγράμματος
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ε) Οι πίνακες του παραρτήματος Ε του κεφαλαίου VII «Ύψος της κύριας σύμβασης που χρηματοδοτείται από τον 
Έλληνα Συμβαλλόμενο» αντικαθίστανται από:
Δόσεις παραγωγής Φάση Διάρκεια σε μήνες Χρονικό όριο έναρξης εργασιών

Πάγια 1 16

Δυνητική 1 2 18 Τ1+15

Δυνητική 2 3 28 Τ1+24

Δυνητική 3 4 27 Τ1+49

Δυνητική 4 5 3 Τ1+71

Δυνητική 5 6 13 Τ1+69

Δυνητική 6 7 12 Τ1+88

Δόσεις παραγωγής Τίτλος Ελληνική οικονομική συνεισφορά ανά δόση 
(σε ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Πάγια 1 0

Δυνητική 1 2 4 000 000

Δυνητική 2 3 5 500 000

Δυνητική 3 4 9 340 000

Δυνητική 4 5 0

Δυνητική 5 6 1160 000

Δυνητική 6 7 0

Σύνολο 20 000 000

στ) Η επόμενη φράση στο παράρτημα Ε «Αύξηση των τιμών» 
«Ο εφαρμοστέος τύπος για τις φάσεις 1,2 και 4 είναι:» 
Αντικαθίσταται από: 
«Ο εφαρμοστέος τόπος για τις φάσεις 1,2,4 και 6 είναι:»
ζ) Ο πίνακας τιμών των δεικτών m, n και ρ του παραρτήματος Ε του κεφαλαίου VIII «Αύξηση των τιμών» τροπο-

ποιείται ως εξής:
Δείκτες Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Φάση 6 Φάση 7

m Sw, PsdG2 5 7 15 15 n/a * n/a

p AluB - - 18

n 11 26 37 61 n/a 61 n/a

* Για την Φάση 6 η ημερομηνία ανάγνωσης είναι η ίδια με την Φάση 4

IV. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
Η παρούσα τροποποίηση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, έκαστο συντεταγμένο στη γαλλική και την 

ελληνική. Αμφότερα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ μετά την υπογραφή από τα 
δύο μέρη και ανάλογα με την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης με την οποία ο Έλληνας Υψηλός Συμβαλ-
λόμενος ενημερώνει τον Γάλλο Υψηλό Συμβαλλόμενο ως προς την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών για την 
έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποίησης.
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Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Τροπο-
ποίησης υπ’ αριθμ. 2 της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου IV αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 16 Nοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

  
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εθνικής Άμυνας Εξωτερικών
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Οικονομικών Τουρισμού
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 16 Nοεμβρίου 2016

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9532 Τεύχος Α’ 214/17.11.2016

*01002141711160016*

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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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. 

E     

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


		2016-11-17T19:38:10+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




