
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απα-
σχόλησης με αμοιβή πέρα από το κανονικό ωρά-
ριο σε υπαλλήλους του Δήμου Σερρών για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσια-
κών αναγκών (ΠΣΕΑ).

3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
και Προϊσταμένων Τμημάτων του Ταμείου Διοική-
σεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών 
για το Α’ εξάμηνο του έτους 2018

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 638/128269 (1)
Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτή-

των στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 81 και 83 παρ. 2 του Συντάγματος,
β) των άρθρων 41, παρ. 1 και 5, και 90 του Κώδικα Νο-

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98),

γ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-

γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),

δ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 138),

ε) Του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα 
του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113),

στ) Του π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116),

ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

2. Την υπ’ αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασί-
λειο Κόκκαλη» (Β' 3903).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 1 της υπ'αριθ. 11226/133908/30-11-2016 

απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής: 
«Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Βασίλειο Κόκκαλη αναθέτουμε την άσκηση των ακόλου-
θων αρμοδιοτήτων:

1. Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, της 
Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πό-
ρων με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν.

2. Από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας:
α) της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλι-

εργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων 
με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν,

β) της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προ-
ϊόντων Φυτικής Παραγωγής με το σύνολο των τμημάτων 
που υπάγονται σε αυτήν. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται 
από κοινού με τον Υπουργό,

γ) της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν.

2. Της εποπτείας του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστη-
μών (Ι.Γ.Ε.)».

2. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-

κών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-

ρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ-

δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα-
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

        Αριθμ. απόφ. 798 (2)
 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απα-

σχόλησης με αμοιβή πέρα από το κανονικό ωρά-

ριο σε υπαλλήλους του Δήμου Σερρών για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσι-

ακών αναγκών (ΠΣΕΑ).

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3584/2007 «Κύρω-
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α') «Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία 
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».

4. Την αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1 -2016 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του κεφαλαίου Β' του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α)» σύμφωνα με την οποία οι ώρες απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 
εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο ετησίως και για τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δεν μπορεί να υπερβαί-
νουν τις ενενήντα έξι (96) ανά υπάλληλο ετησίως.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4147/26-04-2013 
περί Κύρωσης της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων 
αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημοσίας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της 

Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας" και άλλες 
διατάξεις.

6. Την ανάγκη καθιερώσεως απογευματινής απα-
σχόλησης με αμοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο σε 
υπαλλήλους του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών (ΠΣΕΑ).

7. Τον πρ/σμό του δήμου οικονομικού έτους 2018 με 
τον οποίο ψηφίστηκε σε βάρος του ΚΑ.30.6279.002 με 
την ένδειξη «Δαπάνες για τα ΠΣΕΑ.» πίστωση 9.000,00 
ευρώ, αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε αποζημίωση υπερωριακή απογευ-
ματινή απασχόληση πέρα από το κανονικό ωράριο σε 
υπαλλήλους του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών (ΠΣΕΑ) 
με την σημείωση ότι η πέρα από το κανονικό ωράριο 
εργασίας δεν μπορεί να υπερβεί τις (120) εκατόν είκοσι 
ώρες το εξάμηνο ανά υπάλληλο, για το χρονικό διάστημα 
από 1-1-2018 έως 31-12-2018 ως εξής:

 
ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕ 74 33
ΤΕ 40 27
ΔΕ 125 79
ΥΕ 117 61

ΣΥΝΟΛΟ 356 200
2. Η κατάσταση της υπερωριακής απογευματινής απα-

σχόλησης πέρα από το κανονικό ωράριο θα υπογράφε-
ται από τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας και 
τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο.

3. Η αμοιβή για την εν λόγω απασχόληση θα βαρύνει 
τον ΚΑ. 30.6279.002 του προϋπολογισμού του δήμου 
Σερρών που φέρει την ένδειξη: «Δαπάνες για τα ΠΣΕΑ» 
πίστωσης ύψους 9.000,00 € »

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Σέρρες, 29 Νοεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 1595 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

και Προϊσταμένων Τμημάτων του Ταμείου Διοι-

κήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δα-

σών για το Α' εξάμηνο του έτους 2018

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
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γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τις υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) και 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) 
Εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί 
παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4354/2015».

3. Τις διατάξεις του ν. 1881/1951 (ΦΕΚ 210/Α΄/30-7-1951) 
Ιδρυτικού Νόμου του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρί-
σεως Πανεπιστημιακών Δασών.

4. Τις ανάγκες του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρί-
σεως Πανεπιστημιακών Δασών για την αντιμετώπιση 
εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών ανα-
γκών για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2018, οι οποίες για 
τους προϊσταμένους και τους υπαλλήλους του Ταμείου 
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών 
εστιάζονται στα εξής:

α) Στη φύλαξη και προστασία των Δασών (αντιπυρική 
προστασία, λαθροϋλοτομίες, λαθροθηρία κ.λπ.).

β) Στις εργασίες καταμέτρησης, ελέγχου και παρα-
λαβής και καταγραφής των συγκομιζομένων δασικών 
προϊόντων.

γ) Στην έρευνα αγοράς, εξεύρεση και ενημέρωση πελα-
τών, διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισμών εκποίησης δα-
σικών προϊόντων, έκδοση κατακύρωσης διαγωνισμών, τι-
μολόγηση, σύνταξη συμβάσεων αγοραπωλησίας δασικών 
προϊόντων, ενημέρωση καρτών πελατών παράδοση και 
φόρτωση εμπορευμάτων και λοιπών εργασιών που σχετί-
ζονται με τη διαδικασία πώλησης των δασικών προϊόντων.

δ) Στην αποκατάσταση των ζημιών (ανεμορριψίες, χιο-
νοθλασίες, κ.λπ.) και στην αποκατάσταση προβλημάτων 
στο οδικό δίκτυο.

ε) Στην απογευματινή απασχόληση για την υποστή-
ριξη των φοιτητών και του ερευνητικού - διδακτικού 
προσωπικού που φιλοξενούνται στις κτιριακές εγκατα-
στάσεις των Πανεπιστημιακών Δασών.

στ) Στη λειτουργία και περιποίηση(ποτίσματα, αραι-
ώσεις κ.ά.) των φυτωριακών εγκαταστάσεων και πειρα-
ματικών επιφανειών.

ζ) Στην εκτέλεση λοιπών έκτακτων δασοτεχνικών έρ-
γων.

η) Στην έγκαιρη και εντός τιθεμένων προθεσμιών 
ανάρτηση εγγράφων στο διαδίκτυο, απάντηση του 
Τ.Δ.Δ.Π.Δασών επί εκτάκτων εγκυκλίων και στην κάλυψη 
λοιπών επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων 
(19.300,00) ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής ερ-
γασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλη-
σης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής 
(ΚΑΕ 0261, 0561,565 και 0566), για τους οποίους έχουν 
εγγραφεί σχετικές πιστώσεις στους ως άνω ΚΑΕ σε βάρος 
του Προϋπολογισμού έτους 2018.

6. Τη ομόφωνη γνώμη των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 
Πανεπιστημιακών Δασών κατά την υπ' αριθμ. 1208/
14-11-2017 συνεδρίαση,

αποφασίζει και εγκρίνει για το χρονικό διάστημα από 
1-1-2018 έως 30-6-2018 την υπερωριακή απασχόληση 
σε δεκατρείς (13) μόνιμους υπαλλήλους του Ταμείου 
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και 
μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, και για 
αριθμό ωρών μέχρι εκατόν είκοσι (120) για κάθε υπάλ-
ληλο, συνολικά.

Ειδικότερα, εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία σε:
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικο-

νομικού.
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Δασολόγων.
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου TE Δασοπόνων.
• Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Επιστατών (Εργοδη-

γών).
• Τέσσερις (4) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Διοικητικού-

Λογιστικού και 
• Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΗΤΑΣ  
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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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 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. 

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
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