
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Α’ εξά-
μηνο 2017, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν 
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι δεν καλύπτουν 
οργανικές θέσεις 

2 Παράταση  προθεσμίας  υπαγωγής  στο    ν. 4178/2013 
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περι-
βαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 
174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-8-2013 
απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδι-
κασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων 
δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 
του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαί-
ρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174).» (ΦΕΚ Β΄ 2184), όπως 
ισχύει. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.Δ.Α.Α.Δ.50076 (1)
  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Α' εξά-

μηνο 2017, για τους υπαλλήλους που υπηρετούν 

στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικο-

νομίας και Ανάπτυξης, οι οποίοι δεν καλύπτουν 

οργανικές θέσεις 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείρι-

ση, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και τη με αρ. πρωτ. 
οικ.2/1015/05.01.2016 σχετική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.

β) Του άρθρου 90 π.δ. 63/2005 (Α ́  98), «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

γ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, ........ μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων» (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/04.11.2016).

δ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/
τ.Α΄/05.11.2016).

ε) Του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

2. Το με αρ. πρωτ. 1200/01.12.2016 έγγραφο του Γε-
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή.

3. Το με αρ. πρωτ. Δ.Δ.Α.Α.Δ. 4411/13.01.2017 έγγρα-
φο μας προς την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
«Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για 
έντεκα (11) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, οι οποίοι δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις».

4. Το με αρ. πρωτ. 46733/24.04.2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης στο οποίο ανα-
φέρεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη για την υπερωρι-
ακή απασχόληση των υπαλλήλων που υπηρετούν στο 
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για το Α' εξάμηνο 
του 2017 θα ανέλθει στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εκατό 
(8.100) ευρώ περίπου και με το οποίο βεβαιώνεται για την 
εν λόγω δαπάνη, η ύπαρξη πίστωσης στον Προϋπολο-
γισμό εξόδων του Υπουργείου (Ειδικός Φορέας 35/140) 
τρέχοντος οικονομικού έτους (2017) ΚΑΕ 0511 (Απόφαση 
δέσμευσης πιστώσεων με αρ. πρωτ. 44952/19.04.2017, 
ΑΔΑ:6ΑΥΤ465ΧΙ8-ΝΩΝ).

5. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη είναι εντός 
των ορίων που έχουν τεθεί από το Μεσοπρόθεσμο Πλαί-
σιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

6. Το γεγονός ότι η φύση των εργασιών των υπηρε-
τούντων στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, οι 
οποίοι δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις στο Γραφείο 
αυτό, απαιτεί απασχόληση πέρα από το κανονικό ωρά-
ριο εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία 
για τους υπηρετούντες υπαλλήλους στο Γραφείο του Γε-
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, οι οποίοι δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις, 
οσάκις παρίσταται ανάγκη, και μέχρι 22ας ώρας βραδινής, 
κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2017, μέχρι εκατόν είκοσι 
(120) ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο και μέχρι έντεκα 
(11) συνολικά υπαλλήλους, για το χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση αυτής και έως 30 Ιουνίου 2017.

2. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απα-
σχόλησης διενεργείται με σχετική Πράξη του Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, ενώ επίσης με Πράξη στο τέλος κάθε μήνα 
θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών της υπε-
ρωριακής εργασίας.

3. Οι καταστάσεις πληρωμής θα συντάσσονται από 
τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης μετά από τη 
Συγκρότηση Συνεργείου και τη σχετική Βεβαίωση του 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή με τα ονόματα των απα-
σχοληθέντων υπερωριακά και τις ώρες εργασίας που 
πραγματοποιούν κάθε μήνα.

Οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο χωρίς να 
υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) 
εξαμήνων μέσα στο έτος.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 3 Μαϊου 2017

Ο Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
I

   Αριθμ.: οικ. 21779 (2)
Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 

«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περι-

βαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 

174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-8-2013 

απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλο-

ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικα-

σία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δι-

καιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του 

νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης 

Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες δι-

ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174).» (ΦΕΚ Β΄ 2184), όπως ισχύει. 

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).

2. Το υπ' αριθμ. 70/22-9-2015 π.δ/γμα «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού.» (ΦΕΚ Α΄ /114).

3. Την υπ' αριθμ. Υ2/22-9-2015 απόφαση «Σύσταση 
Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Β΄/2076).

4. Το υπ' αριθμ. 125/5-11-2016 π.δ/γμα «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Α7210).

5. Το π.δ/γμα 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 
Α΄/167).

6. Το π.δ/γμα 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄/178).

7. Τις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της 
Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174), όπως ισχύει και ειδικότερα 
την παρ. 8 του άρθρου 10 και το άρθρο 28, όπως ισχύει 
μετά τη συμπλήρωση του με την παρ. 17 του άρθρου 10 
του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α΄/269).

8. Την υπ' αριθμ. 60069/2014 απόφαση «Παράταση 
προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπι-
ση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της 
αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων 
δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του 
Νόμου 4178/2013» (ΦΕΚ Β΄/3534) «Αντιμετώπιση της Αυ-
θαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174)» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει.». 
(ΦΕΚ Β΄/3534).

9. Την υπ' αριθμ. 4570/1-2-2016 απόφαση «Παράταση 
προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπι-
ση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της 
αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων 
δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του 
νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δό-
μησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 174/Α').» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει.». (ΦΕΚ Β΄/201).

10. Την υπ' αριθμ. οικ. 47926/5-10-2016 απόφαση 
«Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν. 4178/2013. 
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«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντι-
κό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροπο-
ποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρω-
τή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 
24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης 
Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 174/Α').» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει.». (ΦΕΚ Β΄/3232).

11. Την υπ' αριθμ. οικ. 6155/3-2-2017 απόφαση «Πα-
ράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντι-
μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποί-
ηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραί-
τητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 
του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης 
Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 174/Α').» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει.». (ΦΕΚ Β΄/364).

12. Την αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφαση Αναπληρω-
τή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 
24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης 
Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 174/Α').» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει μετά 
την τροποποίηση της με την αριθμ. 22268/29-4-2014 

απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της αριθμ. 
2254/30.8.2013 (Β'2184)....»(ΦΕΚ Β΄/1289).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 

«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλ-
λοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις 
κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 
παρατείνεται για ένα (1) μήνα από την λήξη της προ-
βλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμί-
ας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 
8-6-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα έξι (46) μη-
νών από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της 

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

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 3 Μαΐου 2017 

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ  
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*02015440405170004*

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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