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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόφαση κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/
Α΄/1990), όπως ισχύει.

2

Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

3

Απαγόρευση του κυνηγιού σε περίοδο δυσμενών
καιρικών συνθηκών , στη περιοχή που περικλείεται στα όρια της Π.Ε. Χανίων κατά την τρέχουσα
κυνηγετική περίοδο.

4

Μετατροπή ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του
Δήμου Πηνειού.

Αρ. Φύλλου 4605

4. Το υπ’ αριθμ. Φ.471.11/87/341364/Σ.1509/30.10.2017
έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ της Ευαγγέλου Μαρίας του Χριστοδούλου-Αναστασίου, σε θέση κλάδου
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας Διοικητικού,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/
Α΄/1990), όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./166/ΟΙΚ.43553
(1)
Απόφαση κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ
166/Α΄/1990), όπως ισχύει.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας - 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. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/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.
3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 3812/2009.

Αριθμ. 958
(2)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α'
17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή
Ι.Υ.Α.)».
3. Η υπ' αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.».
4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 17/
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α' 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β'
2639/8.12.2015) «ΆδειαΊδρυσης και λειτουργίας Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».
6. Την υπ' αριθμ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ
Β' 2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων
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ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Τραπεζών
Κρυοσυντήρησης».
7. Την υπ' αριθμ. 490/7.10.2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α.
με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης» στην ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ
Μ.Ε.Π.Ε. με Α.Φ.Μ. 800433575 Δ.Ο.Υ. IB' ΑΘΗΝΩΝ (ΦΕΚ
Β' 3503/31.10.2016).
8. Την υπ' αριθμ. 663/30.8.2017 αίτηση της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ
Μ.Ε.Π.Ε. με Α.Φ.Μ. 800433575 Δ.Ο.Υ. IB' ΑΘΗΝΩΝ με την
οποία δηλώνεται η αλλαγή της διεύθυνσης της έδρας της
εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 46, Αμπελόκηποι, εντός του
Δήμου Αθηναίων και εντός της αρμοδιότητας της ίδιας
Δ.Ο.Υ. και ειδικότερα επί της οδού Φωκίδος αρ. 24.
9. Το υπ' αριθμ. 919/7.12.2017 πρακτικό Αυτοψίας της
Επιτροπής Ελέγχου.
10. Την από 7.12.2017 απόφαση της 24ης συνεδρίασης
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδας Ι.Υ.Α.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 490/7.10.2016 Απόφασης της Ε.Α.Ι.Υ.Α. με θέμα «Χορήγηση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης» (ΦΕΚ Β'
3503/31.10.2016) ως προς την αλλαγή μόνο της διεύθυνσης της έδρας της ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. ΚΡΥΟΓΟΝΙΑ Μ.Ε.Π.Ε. με Α.Φ.Μ.
800433575 Δ.Ο.Υ. IB' ΑΘΗΝΩΝ επί της Λ. Κηφισίας 46,
Αμπελόκηποι, εντός του Δήμου Αθηναίων και εντός της
αρμοδιότητας της ίδιας Δ.Ο.Υ. και ειδικότερα επί της
οδού Φωκίδος αρ. 24.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ
ι

Αριθμ. 15073
(3)
Απαγόρευση του κυνηγιού σε περίοδο δυσμενών
καιρικών συνθηκών , στη περιοχή που περικλείεται στα όρια της Π.Ε. Χανίων κατά την τρέχουσα
κυνηγετική περίοδο.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 (εδάφιο στ) και
5 του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α΄/1969) Περί Δασικού κώδικα,

Τεύχος Β’ 4605/28.12.2017

όπως αντικαταστάθηκαν με τις δ/ξεις των παρ. 2 και 3
του άρθρου 7 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975) Περί
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως Δ/ξεων τινών του
ν.δ. 86/1969.
2. Του άρθρου 1 του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/1993)
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές κ.λπ.
3. Τις διατάξεις της με αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ
757/Β΄/1985) απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας περί «Μέτρων Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/
τ.Β΄/1996) 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/τ.Β΄/1998)και
87578/703/2007 (ΦΕΚ 581/τ.Β΄/2007), οι οποίες αποφάσεις εκδόθηκαν κατ’ επιταγήν της με αριθμ. 79/409/1979/
ΕΟΚ οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «περί διατηρήσεων των άγριων πτηνών κοινή υπουργική απόφαση των
Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
4. Τη αριθμ. Η.Π 37338/1807/Ε. 103/2010 (ΦΕΚ 1495/
τ.Β΄/2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπ. Οικονομικών Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός Μέτρων
και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.
Η.Π 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/τ.Β΄/2012) απόφαση.
5. Την αριθμ. 90227/185/2003 διαταγή του Υφυπουργού Γεωργίας «περί απαγορεύσεων σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών».
6. Την αριθμ. 159489/1969/2017 (ΦΕΚ 2809/τ.Β΄/2017)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος ,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί «Ρυθμίσεως θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018».
7. Το π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄/2010) «Οργανισμός
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
8. Την αριθμ. 8165/2017 (ΦΕΚ 2247 τ.Β΄/2017) απόφαση «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές
μονάδες της Απ/μενης Δ/σης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή συντονίστριας κ.λπ.».
9. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας
πανίδας στο Νομό Χανίων έναντι των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις , παγετοί κ.λπ.) που μπορεί
να εκδηλωθούν στην περιοχή μας και κατά την διαρκείας
των οποίων μειώνεται σημαντικά η αμυντική ικανότητα
των θηραμάτων και καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη τη
διαβίωση τους εντός των βιοτόπων του, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιοχή αρμοδιότητας
μας (στα όρια του Νομού Χανίων) κατά την διάρκεια
της κυνηγετικής περιόδου 2017 - 2018 σε περιπτώσεις
εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινόμενων , που έχουν
κύριο χαρακτηριστικό την χιονόπτωση μεγάλης διάρκειας και έντασης, τον παγετό, τους δυνατούς ανέμους
κ.α και καθιστούν τα είδη της άγριας πανίδας ευάλωτα
και ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και
διαφυγής, ως δικαίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης της
θήρας.
Στην περίπτωση ύπαρξης χιονοσκεπών εκτάσεων
απαγορεύεται η άσκηση θήρας σε απόσταση διακοσίων
(200) μέτρων από τις εκτάσεις αυτές.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμω-
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ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 και
996/1971 του ν. 177/1975 της αριθμ. 414985/1985 κοιν ή
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
της αριθμ. Η.Π 37338/1807/Ε. 103/2010 κοινή υπουργική
απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την
8353/276/Ε 103/2012 απόφαση.
Η εφαρμογή και τήρησης της παρούσης, ανατίθεται
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ομοσπονδιακών Φυλάκων θήρας, των Κυνηγετικών Συλλόγων, Μελών Κυνηγετικών Οργανώσεων
και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.
Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού.
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Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της στο Φύλλο
Εφημερίδα της Κυβέρνησης μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 19 Δεκεμβρίου 2017
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Συντονισμού
και Επιθεώρησης Κρήτης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ι

(4)
Μετατροπή ωραρίου εργασίας υπαλλήλων του Δήμου Πηνειού.
Με την 174/29.08.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πηνειού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4368/2016, την εγκ. 9/8402/16.03.2016 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α, την 9412/29.08.2017 βεβαίωση
της προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, εγκρίνεται η αύξηση του ωραρίου εργασίας για τις
κάτωθι σχολικές καθαρίστριες:
A/A Ονοματεπώνυμο

Ισχύον ωράριο
Προτεινόμενο ωράριο
εργασίας ανά ημέρα εργασίας ανά ημέρα

Αρ. πρωτ. αίτησης
της υπαλλήλου

1

Στήθου Ντόλια Ευθαλία

1,5 ώρες

4 ώρες

12543/20.10.2016

2

Ολυμπίσιου Αικατερίνη

1,5 ώρες

2 ώρες

12601/21.10.2016

3

Μπούγου Κασσιανή

2,5 ώρες

3,5 ώρες

5857/6.6.2017

4

Λιακοπούλου Σύρου Φρειδερίκη

1 ώρα

1,5 ώρες

55779/6.6.2017

(Αριθμ. βεβαίωσης οικονομικής υπηρεσία Πηνειού: 9412/29.08.2017).
(Αριθμ. απόφασης Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. (έλεγχος νομιμότητας): 226431/25.09.2017 ΑΔΑ: 6ΕΣΩΟΡ1Φ-9ΘΘ).
(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 264392/09.11.2017).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Ν.Π. Πάτρας
ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ
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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

*02046052812170004*

