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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2017.

2

Τροποποίηση της απόφασης με αριθ. ΔΝΣγ/οικ.
38107/ΦΝ 466 «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών»
ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων του ν.4412/2016» (Β’1956).

3

Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Χίου
αριθμ. 43 «Συμπλήρωση διατάξεων του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Χίου υπ’ αριθμ. 1
(Β’332/1979)».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./73/οικ.18742
(1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2017.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α’/15-3-2010), όπως ισχύει και της παρ.21 του άρθρου
ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’/2012).
2. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/2016) «Ανασύσταση
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»
3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
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γών».
4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ
323/Β’/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
6. Το υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/15770/10-5-2017 έγγραφο του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Την κατανομή του Γιακουμέτη Χρήστου του Παναγιώτη και του Σφήκα Κωνσταντίνου του Αδαμαντίου σε θέση
του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, της 3Κ/2016 Προκήρυξης
ΑΣΕΠ, τα οριστικά αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 384/Γ’/28-04-2017, στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. ΔΝΣγ7οικ.42218/ΦΝ466
(2)
Τροποποίηση της απόφασης με αριθ. ΔΝΣγ/οικ.
38107/ΦΝ 466 «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν.4412/2016» (Β’1956).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του στοιχείου (ι) της παρ.7 του άρθρου
53 και της παρ.3 του άρθρου 156 του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’147).
2. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (Α’ 112).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’98) και το γεγονός ότι
από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Α’208).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’176).
7. Τη με αριθ. ΔΝΣγ/οικ. 38107/ΦΝ 466/22.3.2017
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(Β’1956).
8. Τη με αριθμ. 17/2017 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο
2 παρ. 2 περ. γ΄(γγ) του ν. 4013/2011), αποφασίζουμε:
Η παρ.1 του άρθρου 5 της με αριθ. ΔΝΣγ/οικ. 38107/
ΦΝ 466/22.3.2017 (Β’1956) απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται υποχρεωτικά από την 15-7-2017 και μετέπειτα».
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.
38107/ΦΝ 466/22.3.2017 (Β’1956) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 2133.2/42265/2017
(3)
Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Χίου
αριθμ. 43 «Συμπλήρωση διατάξεων του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Χίου υπ' αριθμ. 1
(Β’332/1979)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (β) του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως τροποποιήθηκε
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και ισχύει.
β) Το άρθρο 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»
(Α’ 102), όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α’ 114).
δ) Της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α’ 170).
ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
2. Τον αριθμ. 43 Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Χίου, ο οποίος υπεβλήθη με την αριθμ. 2132.2/1970/2017/ 30-032017 αναφορά της Λιμενικής Αρχής Χίου, με τις διατάξεις
του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν (α) στη θέσπιση της απαγόρευσης ναυσιπλοΐας και αγκυροβολίας
σκαφών εντός του ορμίσκου «Δελφίνι» του όρμου Κολοκυθιάς Βορειοανατολικής Χίου και (β) στην απαγόρευση
αλιείας πλησίον ακτών που χρησιμοποιούνται ευρέως
για κολύμβηση και ανήκουν στην περιοχή αρμοδιότητας
της Λιμενικής Αρχής Χίου.
3. Τη με αριθμ. 1192/24-03-2017 γνώμη Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Δ. Χριστιάνας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό Λιμένα
Χίου με αριθμ. 43.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43
Συμπλήρωση διατάξεων του Ειδικού Κανονισμού
Λιμένα Χίου υπ’ αριθμ. 1 (Β’332/1979)».
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (β) του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως τροποποιήθηκε

Τεύχος Β’ 2048/14.06.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

και ισχύει.
β) Του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α’39).
γ) Το άρθρο 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»
(Α’ 102), όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α’ 114).
ε) Της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α’ 170).
στ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Ειδικό Κανονισμό Λιμένα:
Άρθρο 1
Όρια Ισχύος
Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Λιμένα Χίου ισχύει (α)
όσον αφορά στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 2, σε όλη την περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής
Αρχής Χίου, όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και (β) όσον αφορά στη ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 2, στον ορμίσκο Δελφίνι του όρμου
Κολοκυθιάς Βορειοανατολικής Χίου, όπως τα όριά του
καθορίζονται στην Χ.Ε.Ε. 446, που υπάγεται στη δικαιοδοσία της Λιμενικής Αρχής Χίου, όπως αυτή καθορίζεται
από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 2
Συμπλήρωση διατάξεων του Ειδικού Κανονισμού
Λιμένα Χίου (Β’332/1979)
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1. Στο άρθρο 31 του Κεφαλαίου ΣΤ του Μέρους Γ του
Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Χίου (Β’332/1979), το εδάφιο μόνο αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται
νέα παράγραφος 2 ως εξής: «2. Απαγορεύεται η χρήση
διχτυών και εν γένει η αλιεία στις εξής αποστάσεις:
(i) Σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων
από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που
σημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως
κολυμπώντας οι λουόμενοι,
(ii) Σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν
κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που
δεν σημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.»
2. Στο άρθρο 34 του Κεφαλαίου Ζ του Μέρους Γ του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Χίου (Β’332/1979) προστίθεται
νέα παράγραφος 3 ως εξής: «Απαγορεύεται η ναυσιπλοΐα
και αγκυροβολία σκαφών εντός του ορμίσκου Δελφίνι
Νήσου Χίου, βορειότερα και δυτικότερα του βόρειου
ή νότιου ορίου της βραχονησίδας Ταύρος μέχρι και τις
έναντι ακτές».
Άρθρο 3
Κυρώσεις
Οι παραβάτες του παρόντος Ειδικού Κανονισμού, η
εκτέλεση του οποίου ανατίθεται στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα
από τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες κατά
την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις
του άρθρου 157 του ν.δ.187/1973 (Α’ 261), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Χίος, 30 Μαρτίου 2017
Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΣ Χρήστος
Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός ισχύει δέκα (10) ημέρες
από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 9 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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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 Ανασυγκρότησης. 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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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

*02020481406170004*

