
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης

2 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

3 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων

4 Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,

 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  Με την Ζ/11760/1.12.2017 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολίτικης, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
14 του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005, όπως ισχύει, ανα-
νεώνεται από 5.11.2017, για διάστημα έξι (6) μηνών, η 
σύμβαση της Σταυρούλας Γιωργαλή του Σταύρου (ΑΔΤ 
ΑΙ698012), προσληφθείσας στις 5.5.2017 με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε θέση 
ειδικής συνεργάτιδας στο γραφείο του Γενικού Γραμμα-
τέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Ελευθέριου Κρέτσου, 
με το 13ο μισθολογικό κλιμάκιο της ΠΕ κατηγορίας.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης: 3466/14-12-2017).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 6530511202/18.12.2017).

  Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ

2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Αριθμ. 224542/Γ3 
Τροποποίηση της υπ' αριθ. 185310/Γ3/31-10-2017
υπουργικής απόφασης με θέμα «Ορισμός μελών 
της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 35 και 36 του ν. 1946/1991 «Γενικά Αρχεία 

του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 69/τ.Α΄).
2. Του άρ. 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» περί των 
«Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄).

3. Της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3149/2003 «Εθνι-
κή Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141/τ.Α΄).

4. Του άρ. 7 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄) «Μείωση 
Αποδοχών - Έκτακτη οικονομική εισφορά - εισφορών», 
όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 17 του ν. 3205/2003 
(ΦΕΚ 297/τ.Α΄) σχετικά με τις αποζημιώσεις μελών συλ-
λογικών οργάνων.

5. Του άρ. 21 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄) «Συντα-
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015», όπως συμπληρώθηκε με το β' εδάφιο της παρ. 
5 του άρ. 51 του ν. 4115/2013 και του άρ. 4 του ν. 4156/2013.

6. Του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/29-8-2014) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/ τ.Α΄/22-9-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
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Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 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, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

Β. Την υπ' αριθ. 185310/Γ3/31-10-2017 (ΦΕΚ 559/
τ.ΥΟΔΔ/7-11-2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ορισμός μελών 
της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους».

Γ. Την υπ' αριθ. 001/13-11-2017 αίτηση παραίτησης της 
Άννας Κουλικούρδη, από τη θέση της Γραμματέως των 
ΓΑΚ για προσωπικούς λόγους. 

Δ. Το υπ' αριθ. 030/14-11-2017 έγγραφο του Προέ-
δρου της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους 
με θέμα «Αντικατάσταση γραμματέα της Εφορείας των 
ΓΑΚ», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθ. 185310/Γ3/31-10-2017 (ΦΕΚ 
559/τ.ΥΟΔΔ/7-11-2017) απόφαση και ορίζουμε ως Γραμμα-
τέα της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους την Πη-
νελόπη Μπάνου του Αγγελή, με ΑΔΤ ΑΜ553318, υπάλληλο 
κλάδου ΤΕ Συντηρητών της Κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ, 
σε αντικατάσταση της Άννας Κουλικούρδη του Κυριάκου, 
με ΑΔΤ ΑΕ480456, υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Αρχειονόμων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας των ΓΑΚ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 185310/Γ3/31-10-2017 
(ΦΕΚ 559/τ.ΥΟΔΔ/7-11-2017) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

    Με την οικ. 3356/7.11.2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 6, 9 και 17Α του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄29) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και 
με τις διατάξεις των άρθρων 50, 51 και 55 παρ. 14 και 16 
και 57 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα, π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει προσλαμβάνεται η Παναγιώτα 
Γιαβρή του Αργυρίου (ΑΔΤ: ΑΝ 161191) σε θέση ειδικού 

συνεργάτη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) 
μηνών από 07.11.2017 η οποία λύεται αυτοδικαίως και 
χωρίς καμία αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται 
με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Γενικού 
Γραμματέα που την προσέλαβε. Οι μηνιαίες αποδοχές 
της καθορίζονται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 11 της ΠΕ 
κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015».

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 81205/20.11.2017).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού του Ελληνικού Δημοσίου: 9810211486/01.12.2017).

      Με την οικ. 3429/16.11.2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 6, 9 και 17Α του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄29) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και 
με τις διατάξεις των άρθρων 50, 51 και 55 παρ. 14 και 16 
και 57 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα, π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει προσλαμβάνεται ο Αργύριος 
Καλλιρώσης του Παναγιώτη (ΑΔΤ: Σ 126945) σε θέση ει-
δικού συνεργάτη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα για 
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, με σύμβαση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) 
μηνών από 15.11.2017 η οποία λύεται αυτοδικαίως και 
χωρίς καμία αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται 
με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Γενικού 
Γραμματέα που τον προσέλαβε. Οι μηνιαίες αποδοχές 
του καθορίζονται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 11 της ΠΕ 
κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 81204/ 20.11.2017).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού του Ελληνικού Δημοσίου: 7352699911/01.12.2017).

Ο Γενικός Γραμματέας για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ι

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

      Με την υπ' αριθμ. 408/8.12.2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της παρ. 6 του 
άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, των 
διατάξεων του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο 
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κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που 
αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου....» (Α΄ 191), του π.δ.  105/2014 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 172), όπως ισχύει, του 
π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης, 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 Δικτύ-
ων» (Α΄ 208), του π.δ. 124/2016 «Αποδοχή παραίτησης 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 209), του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210), των 
διατάξεων του Κεφ. Β΄ του ν. 4354/2015 «Μισθολογι-
κές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ορ-
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και 
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των 
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις» (Α΄176), της υπ' αριθμ. 42336/
5-1-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης «Μεταφορά και αναδιάρθρωση οργανικών 
μονάδων οικονομικού ενδιαφέροντος του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, και κατανομή αρμοδιοτή-
των του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 στις οργανικές 
μονάδες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Με-
ταναστευτικής Πολιτικής» (Β΄52), των διατάξεων του 
άρθρου 26 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουρ-
γία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσία 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής νομο-
θεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) 
(L180/29-6-2013), διατάξεις για την εργασία δικαιού-
χων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (51 Α΄), 
της υπ' αριθμ. 16897/22-5-2017 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, περί ανάθεσης καθηκόντων στον Ανδρέα 
Γκουγκουλή του Γεωργίου, στη θέση του Γενικού Γραμ-
ματέα Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 259), καθώς και του με αριθμ. πρωτ. 58/
27-11-2017 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής 
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ανανεώ-
νουμε την Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου της Ευσταθίας Σιατερλή του Δημητρίου 
(Α.Δ.Τ. ΑΒ 004344), σε θέση Ειδικού συνεργάτη στο γρα-
φείο του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, για την υποστήριξη του 
έργου του και την κατατάσσουμε στο Μ.Κ. 11, της κατη-
γορίας ΠΕ. Η χρονική διάρκεια απασχόλησης της ορίζε-
ται σε (6) έξι μήνες, η οποία αρχίζει από την 6.12.2017, 
ημερομηνία υπογραφής της ανανέωσης της σύμβασης. 

Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια με τη συμπλήρωση του 
χρόνου που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο ή 
με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του Γενικού 
Γραμματέα Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, χωρίς αποζημίωση και χωρίς άλλη διατύπωση. 

(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής : 32/6-12-2017).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού του Ελληνικού Δημοσίου: 4701065784/15-6-2017).

  Ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  
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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 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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