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1 Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/
3-09-2010 (ΦΕΚ 1388/Β΄) κοινής υπουργικής από-
φασης για τη «Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου 
Κεφαλαίου) με την επωνυμία “Ταμείο Κεφαλαίου 
JESSICA”», όπως ισχύει.

2 Τροποποίηση απόφασης «Διάθεση καυσόξυλων 
για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων».

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους στον NAWAZ TAHIR 
του MUHAMMAD και της SALMAL ΒΙΒΙ, υπήκοο 
Πακιστάν, για λαθρεμπόρια καπνικών.

4 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας Δήμου Αγαθονησίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   109857 (1)
Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/

3-09-2010 (ΦΕΚ 1388/Β΄) κοινής υπουργικής από-

φασης για τη «Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακί-

ου Κεφαλαίου) με την επωνυμία “Ταμείο Κεφα-

λαίου JESSICA”», όπως ισχύει.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις .» (ΦΕΚ Α΄/265/23.12.2014) - 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως του άρθρου 51 
αυτού.

2. Τα άρθρα 20 και 77 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005),

4. α) Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία Υπουργείων....»

5. γ) Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/15-10-2015) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» που αφορά στον διορισμό του Αλέξανδρου 
Χαρίτση ως Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.

6. Την απόφαση Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ197/
16.11.2016 (Β΄3722) που αφορά στην ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση, όπως τροποποιήθηκε 
με την Υ226/27.12.2016 (Β΄4233).

7. Την από 1 Ιουλίου 2010 Σύμβαση Χρηματοδότησης 
(Funding Agreement) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την 
εφαρμογή της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα και 
τη σύσταση και οργάνωση του Ταμείου χαρτοφυλακί-
ου (κεφαλαίου) JESSICA τηρούμενου από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων ως χωριστή χρηματοδοτική μονά-
δα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 3 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

8. Την υπ' αριθ. 35996/ΕΥΣ 5362/3-09-2010 (ΦΕΚ 1388/Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση περί της Σύστασης Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο 
Κεφαλαίου JESSICA», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη εις βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/
3-09-2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής απόφασης 
περί της Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαί-
ου) με την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως 
ισχύει, ως ακολούθως:

Το εδάφιο α' της παρ. 3 του άρθρου 4 της με αριθμ. 
35996/ΕΥΣ 5362/3-09-2010 (ΦΕΚ 1388/Β΄) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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«Άρθρο 4 
Σύσταση, συγκρότηση 
και αρμοδιότητες Επενδυτικού Συμβουλίου

παρ.3 εδαφ. α. “Η θητεία όλων των μόνιμων μελών του 
Επενδυτικού Συμβουλίου, λήγει την 31/12/2017”».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/
3-09-2010 (ΦΕΚ 1388/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση ως 
έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

I

    Αριθμ. 161972/2548 (2)
Τροποποίηση απόφασης «Διάθεση καυσόξυλων 

για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3200/1955 

«Περί διοικητικής αποκέντρωσης», (ΦΕΚ Α΄ 97).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 168, 176 και 138 του ν.δ. 86/

1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως ισχύουν, (ΦΕΚ Α΄ 7).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/

1969 (ΦΕΚ Α΄ 7) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του 
άρθρου 47 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄ 159).

4. Το άρθρο 48 του ν. 4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α΄) «Δασικές 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 126/1986 
(ΦΕΚ Α΄ 44).

6. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄167), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄210).

8. Την Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου» 
(ΦΕΚ Β΄ 3722).

9. Την εντολή του Γενικού Διευθυντή με το 817/
6-10-2017 έγγραφό του.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 151364/675/21-2-2017 
(ΦΕΚ 821 Β΄) απόφαση, ως προς την παράγραφο Α. 2, 
σημείο 5, εδάφιο πρώτο, ως ακολούθως:

«Ειδικά για τους μόνιμους κατοίκους και λοιπούς δι-
καιούχους των ορεινών οικισμών που βρίσκονται είτε: 
α) σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 700 μ., είτε β) σε 
περιοχές με ημέρες ολικού παγετού περισσότερες των 
τριών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε 
γ) σε περιοχές με περισσότερους από πέντε μήνες με 

τουλάχιστον μία ημέρα μερικού παγετού ανά μήνα κατά 
το προηγούμενο έτος, η ποσότητα των καυσόξυλων αυ-
ξάνεται κατά 50% και η τιμή μειώνεται κατά 40% για όλες 
τις κατηγορίες δικαιούχων.

Τα μετεωρολογικά δεδομένα για την εφαρμογή της 
ανωτέρω παραγράφου θα λαμβάνονται από την Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 151364/675/21-2-2017 
(ΦΕΚ Β΄/821) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

I

(3)    
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον NAWAZ TAHIR 

του MUHAMMAD και της SALMAL ΒΙΒΙ, υπήκοο 

Πακιστάν, για λαθρεμπόρια καπνικών.

  Με την αριθ. MRN 17GRYK030300001975/13-09-2017 
καταλογιστική πράξη, του προϊσταμένου του Τελωνείου 
Λαυρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του 
ν. 2960/2001, επιβλήθηκε στον:

NAWAZ TAHIR του MUHAMMAD και της SALMAL ΒΙΒΙ, 
υπήκοο Πακιστάν, άγνωστης διαμονής, κάτοχο της αριθ. 
11424/1-β/19-04-2010 βεβαίωσης αίτησης πολιτικού 
ασύλου του Τ.Α. ΑΙΓΙΟΥ:

Πολλαπλό τέλος 1500,00 ευρώ, πλέον ΤΧ και ΟΓΑ 2,4% 
για λαθρεμπορία καπνικών.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5β άρ-
θρου 152 του ν. 2960/2001.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ

I

    Αριθμ. 63599 (4)
Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτε-

ρικής Υπηρεσίας Δήμου Αγαθονησίου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 63 παρ. στ) εδ. i), 97, 280 

και 283 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/ Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 163 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι-
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ/τος 
63/2005 (ΦΕΚ/98 Α΄) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφο-
ρούν στον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κα-
νονιστικές διοικητικές πράξεις.

5. Το π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

6. Την οικ.43568/20.11.2012 απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Εσωτερικών «Διατήρηση κενών οργανικών 
θέσεων μονίμου προσωπικού στο Δήμο Αγαθονησίου 
Ν. Δωδεκανήσου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α 
του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 όπως ισχύει» (ΦΕΚ 3217/
Β΄/03.12.2012).

7. Την 14192/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου 
Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου.

8. Την 3681/02.11.2011 απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 2766/Β΄) 
με την οποία εγκρίθηκε η 72/2011 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Αγαθονησίου περί ψήφισης του Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγα-θονησίου.

9. Την 25/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Αγαθονησίου, με την οποία ψηφίστηκε η τρο-
ποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αγαθονησίου.

10. Τη θετική γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Δωδεκανήσου, όπως διατυ-
πώθηκε στο 7/04.11.2016 πρακτικό του.

11. Την 2488/09.10.2017 βεβαίωση του Δήμου Αγα-
θονησίου, με την οποία βεβαιώνεται ότι υπάρχουν εγ-
γεγραμμένες πιστώσεις στον οικείο προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2017, για την κάλυψη της δαπάνης 
που προκαλείται, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η 25/15.02.2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αγαθονησίου, με την οποία τρο-
ποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου, ως εξής:

ΜΕΡΟΣ 4 
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τροποποιούνται η παρ. 2 και οι παρ. 4 και 5 που ανα-
ριθμούνται σε 3 και 4, του άρθρου 10 «Οργανικές θέσεις 
με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου», ως εξής:

Άρθρο 10
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

2. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπά-

γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών 
Έργων Υποδομής 1

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1

Σύνολο θέσεων ΤΕ 2
3. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπά-

γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού 3

ΔΕ Διοικητικού 1

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 1

ΔΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων 
πολιτών 1

ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1

ΔΕ Υδραυλικών 1

Σύνολο θέσεων ΔΕ 8
4. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπά-

γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 1

Σύνολο θέσεων ΥΕ 2

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ:
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
37.872,00 € για το τρέχον έτος 2017 που θα καλυφθεί 
από τους ΚΑ 20-6011, 20-6051, 25-6011 και 25-6051, του 
προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Αγαθονησίου.

Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
37.872,00 €, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 3681/02.11.2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
(ΦΕΚ 2766/Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2017

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  
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*02036651810170004*

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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