
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2017.

2 Τροποποίηση, πιστοποίηση της ολοκλήρωσης  - 
οριστικοποίησης του κόστους και έναρξη της πα-
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«NATURA ΕΛΑΙΟΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.» 
με δ.τ. «NATURA Ε.Π.Ε.», που έχει υπαχθεί στις διατά-
ξεις του ν. 3299/2004 με την Α.Π. 11765/1039/ΠΟ6/ 
5/00239/Ε/ν.  3299/2004/12.02.2010 απόφαση του 
Γ.Γ.Π.Σ.Ε.

3 Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης - οριστικοποίη-
σης του κόστους και έναρξη της παραγωγικής λει-
τουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.», που έχει υπαχθεί στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 με την Α.Π. 11616/966/
ΠΟ6/5/00162/Ε/ν.  32992004/12.02.2010 απόφα-
ση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4 Τροποποίηση Κανονισμού Σπουδών της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΣΔΔΑ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙ ΠΑΑΔ/Φ.Κ./147/29003 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2017.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οι-
κονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το υπ’αριθμ. Φ.122.1/102/147271/Ζ2/6-9-2017 έγγρα-
φο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων σαράντα (40) Καθηγητών/Μελών Δ.Ε.Π. 
για τα Πανεπιστήμια της Χώρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

(2)
Τροποποίηση, πιστοποίηση της ολοκλήρωσης - 

οριστικοποίησης του κόστους και έναρξη της 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 

εταιρείας «NATURA ΕΛΑΙΟΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΕ-

ΛΑΣΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «NATURA Ε.Π.Ε.», που έχει 

υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με την 

Α.Π. 11765/1039/ΠΟ6/5/00239/Ε/ν. 3299/2004/ 

12.02.2010 απόφαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε.

Με την Α.Π. 56484/666/Π06/5/00239/Ε/ν. 3299/04/ 
25.10.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλά-
δας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
8 του ν. 3299/2004, του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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του άρθρου 16 του ν. 3908/2011, του άρθρου 20 του 
ν. 4146/2013 και του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, τροπο-
ποιείται η απόφαση υπαγωγής, πιστοποιείται η ολοκλή-
ρωση, η οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«NATURA ΕΛΑΙΟΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.» με 
δ.τ. «NATURA Ε.Π.Ε.», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 και αφορά στον εκσυγχρονισμό υπάρχο-
ντος ελαιοτριβείου (κωδ. Κλάδου ΣΤΑΚΟΔ 1541), στη 
θέση «Θηλός» Πελασγίας της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας ως εξής:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των επτακο-
σίων σαράντα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ 
και εξήντα ένα λεπτών 740.738,61€. 

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των 429.628,39€, που αποτελεί ποσοστό 58,00% του συ-
νολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
311.110,22€, που αποτελεί ποσοστό 42,00% του συνολι-
κού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

δ) Πιστοποιείται ότι οι συνολικές θέσεις απασχόλησης 
της επένδυσης ανέρχονται σε 0,60 Ετήσιες Μονάδες Ερ-
γασίας (Ε.Μ.Ε.).

ε) Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης καθορίζεται στο 
ποσό των 4.505,23€ που καλύφθηκε από εισφορές των 
εταίρων που αποτέλεσαν εταιρικό κεφάλαιο.

στ) Ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέν-
δυσης η 21.10.2017.

ζ) Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της 
επιχορήγησης, ήτοι των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων 
εξακοσίων δέκα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών 153.610,22€, 
που θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 
του ν. 4399/2016. Το ανωτέρω ποσό προκύπτει μετά την 
αφαίρεση από την συνολική δικαιούμενη επιχορήγηση 
ποσού 311.110,22€ της 1ης δόσης ποσού 157.500,00€, 
που έχει ήδη καταβληθεί στην επιχείρηση.

Δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθ. 7 του 
ν. 3299/2004 (παρ. 1δ του άρθ. 16 του ν. 3908/2011, όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. 241 του ν. 4072/2012) 
και την παρ.7 άρθρο 85, άρθρο 27 του ν. 4399/2016.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ι

(3)
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης - οριστικοποί-

ησης του κόστους και έναρξη της παραγωγι-

κής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας 

«ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.», που 

έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 με 

την Α.Π. 11616/966/ΠΟ6/5/00162/Ε/ν. 3299/04/ 

12.02.2010 απόφαση του Γ.Γ.Π.Σ.Ε, όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει.

Με την Α.Π.221789/2362/Π06/5/00181/Ε/ν. 3299/04/ 
25.10.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλά-

δας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
8 του ν. 3299/2004, του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, 
του άρθρου 16 του ν. 3908/2011, του άρθρου 20 του 
ν. 4146/2013 και του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, πιστο-
ποιείται η ολοκλήρωση, η οριστικοποίηση του κόστους 
και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επέν-
δυσης της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ 
Ο.Ε.», που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/04 και 
αφορά τον εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου (κωδ. Κλάδου 
ΣΤΑΚΟΔ 1541), στη θέση Καδί, της Δ.Ε. Κονίστρων του 
Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, Π.Ε. Εύβοιας, με τους εξής 
όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των διακο-
σίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών 
ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών 259.233,24€.

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των 129.616,62€, που αποτελεί ποσοστό 50,00% του συ-
νολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
129.616,62€, που αποτελεί ποσοστό 50,00% του συνολι-
κού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

δ) Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης καθορίζεται στο 
ποσό των 2.294,68€ που καλύφθηκε από εισφορές των 
εταίρων που αποτέλεσαν εταιρικό κεφάλαιο.

ε) Ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυ-
σης η 16.10.2017. 

στ) Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού 
της επιχορήγησης, ήτοι των εκατόν μία χιλιάδων πε-
ντακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και δέκα εννέα λεπτών 
101.529,19€, που θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 77 του ν. 4399/2016. Το ανωτέρω ποσό προκύ-
πτει μετά την αφαίρεση από την συνολική δικαιούμενη 
επιχορήγηση ποσού 129.616,62€ της 1ης δόσης ποσού 
28.087,43€, που έχει ήδη καταβληθεί στην επιχείρηση.

Δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθ. 7 του 
ν. 3299/2004 (παρ. 1δ του άρθ. 16 του ν. 3908/2011, 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. 241 του 
ν. 4072/2012) και την παρ. 7 άρθρο 85, άρθρο 27 του 
ν. 4399/2016.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 4257 (4)
Τροποποίηση Κανονισμού Σπουδών της Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(ΕΣΔΔΑ).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρ. 21 παρ. 6 και 22 παρ. 8 του π.δ. 57/2007 
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«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δη-
μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ 
59/Α΄/14-3-2007).

2. Το άρθρ. 57 παρ. 1 περ. α του ν. 3966/2011 «Θεσμικό 
πλαίσιο προτύπων πειραματικών σχολείων... και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α΄/24-5-2011).

3. Το άρθρ. 23 παρ. 6 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015).

4. Την αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.1/13/3941 απόφαση με 
θέμα «Τροποποίηση καθορισμού συνολικής διάρκειας 
εκπαίδευσης στην Ε.Σ.Δ.Δ. και κατανομή αυτής σε φά-
σεις» (ΦΕΚ 337/Β΄/13-03-2007).

5. Την υπ’ αριθμ. 4008/22-12-2014 απόφαση του Δ.Σ. 
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. «Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΣΔΔΑ)» (ΦΕΚ 220/Β΄/17-02-2015).

6. Την υπ’ αριθμ. 4110/20-04-2016 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΕΚΔΔΑ «Έγκριση του νέου Κανονισμού Σπουδών της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΣΔΔΑ)» (ΦΕΚ 2148/Β΄/12-07-2016).

7. Την υπ’ αριθμ. 4217/06-07-2017 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΕΚΔΔΑ «Τροποποίηση Κανονισμού Σπουδών της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και αυτοδιοίκησης 
(ΕΣΔΔΑ)» (ΦΕΚ 2567/Β΄/25-07-2017).

8. Την υπ’ αριθμ. 4097/28-3-2016 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΕΚΔΔΑ έγκρισης του Προγράμματος Σπουδών της ΚΔ’ 
Εκπαιδευτικής Σειράς «Κοσμάς Ψυχοπαίδης» της ΕΣΔΔΑ. 

9. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

10. Την εισήγηση της Διευθύντριας της ΕΣΔΔΑ, απο-
φασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την τροποποίηση του υφιστάμενου κανονισμού 
σπουδών ως προς το στοιχείο (β) της παρ. 5 του άρθρου 
8, ως εξής: «(β) Με απόφαση του/της Διευ θυντή/ύντριας 
της ΕΣΔΔΑ ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους οι Τελικές 
Εργασίες (έκτασης από 10.000 έως 15.000 λέξεων)».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού 
Σπουδών της ΕΣΔΔΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
(ΦΕΚ 220/τ.Β΄/17-02-2015,ΦΕΚ 2148/τ.Β΄/12-07-2016, ΦΕΚ 
2567/τ.Β΄/25-07-2017 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017

Η Πρόεδρος 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ 
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*02038630211170004*

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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