
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

2 Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι 
σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του 
Συμβουλίου» (Β 430).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 146/200/117401/Z2 (1)
  Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Πατρών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του ν.  4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-

λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 258 Α΄),

β. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),

γ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει,

δ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργεί-
ων……. Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄),

ε. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 287/2539/3.2.2016 πράξη του Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη μονιμοποίηση της 
Παναγιώτας-Ελευθερίας Χριστοπούλου στη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παρατη-
ρησιακή Αστροφυσική στο Οπτικό Μέρος του Φάσμα-
τος στη Μεσοαστρική Ύλη και τους Ενεργούς Γαλαξίες 
(AGN)» (ΦΕΚ Γ΄ 201/7.3.2016).

3. Την αρ. πρωτ. 485/12.5.17 αίτηση της Καθηγήτριας 
Παναγιώτας-Ελευθερίας Χριστοπούλου για τη μεταβολή 
του γνωστικού της αντικειμένου,

4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών (αρ. συν. 
14/15.5.2017) του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία 
εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου της 
ως άνω Καθηγήτριας, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του 
Τομέα Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρο-
νομίας και Αστροφυσικής.

5. Το αριθ. πρωτ. 1892/15199/31.5.2017 έγγραφο της 
Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, που αφορά 
στην μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Καθηγή-
τριας Παναγιώτας-Ελευθερίας Χριστοπούλου.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
της Παναγιώτας-Ελευθερίας Χριστοπούλου του Νικολά-
ου, Επίκουρης Καθηγήτριας , του Τμήματος Φυσικής της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
από «Παρατηρησιακή Αστροφυσική στο Οπτικό Μέρος 
του Φάσματος στη Μεσοαστρική Ύλη και τους Ενεργούς 
Γαλαξίες (AGN)», σε «Παρατηρησιακή Αστροφυσική στο 
Οπτικό Μέρος του Φάσματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Ιουλίου 2017

 Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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          Αριθμ. 2537/84963 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγω-

γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της 

ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβά-

κι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 

του Συμβουλίου» (Β 430).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις :
1. α) της παρ.2 του αρ.62 του νόμου 4235/2014 (A’ 

32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας 
και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμο-
διότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων»,

β) των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 (A 
΄200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ-
ήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 
του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του 
ν. 3147/2003 (Α’135),

γ) της με αριθμ. 262385/21/4/2010 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (Β’ 509) «Εφαρμογή του καθεστώτος της 
πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά 
μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του 
κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου» ,όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει,

δ) του άρθρου 1 παραγ. 1,2 και 3 του ν.  1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/83) όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε-
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕYΡΑΤΟΜ» 
(ΦΕΚ 70Α) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 101/Α/1990),

ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄/98),

στ) του άρθρου 34 της υπ’ αριθμ. 104/7056/21/1/2015 
ΥΑ (ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά 
μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύ-
σεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. 
(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου»,

ζ) το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων … .Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

η) την αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο 
Κόκκαλη» (Β΄3903/5.12.2016),

θ) το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄116) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τους Κανονισμούς (Ε.Ε.):
α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών 

κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (Ε.Κ.) 
αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
του Συμβουλίου»,

β) 1306/2013 του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρημα-
τοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κα-
νονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 
2799/98, (Ε.Κ.) αριθ. 814/2000, (Ε.Κ.) αριθ. 1290/2005 και 
(Ε.Κ.) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου»,

γ) 639/2014 της Επιτροπής του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (Ε.Ε.) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενι-
σχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την 
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανο-
νισμού»,

δ) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους 
όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και 
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες 
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την 
πολλαπλή συμμόρφωση»,

ε) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θε-
σπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής» και

στ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση.

3. Την αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφαση του 
Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορή-
γησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμ-
βάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του 
Συμβουλίου» (Β 430), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ 59599/11-7-02017 εισήγηση του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ.

5. Την υπ’ αριθμ 30327/1-8-2017 εισήγηση του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1

Η υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφαση του 
Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
τροποποιείται ως εξής:

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστί-
θεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα 
από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών 
μεγαλύτερο του 10%, η εν λόγω ποσότητα δεν θα προ-
σμετράται για τον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμμα-
τικής απόδοσης του παραγωγού.»

2. Στο άρθρο 7 πραγματοποιούνται τροποποιήσεις και 
συμπληρώσεις ως εξής:

Α) Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται νέα πα-
ράγραφος ως εξής:

«Αρμόδιος φορέας για την ανάλυση της περιεκτι-
κότητας σε ξένες ύλες των ποσοτήτων βάμβακος που 
παραδίδονται στα εκκοκκιστήρια, ορίζεται το Εθνικό 
Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποί-
ησης Βάμβακος (Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β.) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα 

αποτελέσματα αυτών των ελέγχων θα διαβιβάζονται 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως 15 Φεβρουαρίου του 
έτους που έπεται του έτους καλλιέργειας.» 

Β) Η παράγραφος 2β αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και αφορούν διοι-

κητικούς ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται στο 10% των 
εκκοκκιστικών επιχειρήσεων στο τέλος της εκκοκκιστι-
κής περιόδου για την εξακρίβωση και επαλήθευση των 
στοιχείων παραδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί 
του συνόλου των παραγωγών που παρέδωσαν σύσπορο 
βαμβάκι ανά εκκοκκιστική επιχείρηση. Κατά τη διεξαγωγή 
των εν λόγω ελέγχων γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγ-
χος τήρησης των προδιαγραφών σήμανσης - ταυτότητας 
δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος του άρθρου 6 παρ. 7 
της παρούσας απόφασης. Καθ όλη τη διάρκεια της εκ-
κοκκιστικής περιόδου γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β, σε ποσοστό του-
λάχιστον 0,5% των παραδιδόμενων, στα εκκοκκιστήρια, 
παρτίδων συσπόρου βάμβακος ώστε να διαπιστωθεί η 
περιεκτικότητα τους σε ξένες ύλες σύμφωνα με το άρθρο 
3 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης.»

3. Το υπόδειγμα Ι αντικαθίσταται ως εξής:

«( ) 
……… , 

, . . . 

 ……………………………. :   
) ……………….……………………………..,  …………….……………….,  

 ………………………………….,   .…………....     
 :……………………………………………………. …...  

…………………………… . . . ……………… 
) /  ………………………………………………………….…………………… ,

………………………………….………….. . .  .……..……………  
, , 

: 
1.  …………….. 

,  …….………. 
 ( . .) 

. 
2.         

, 
 8 , 
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)   7%  )   15%. 

4.     
,  ……………. 

. 
5. 

. 
. 

. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ29464 Τεύχος Β’ 2822/11.08.2017

6. , 
. .  . . 

7.         
8. 
( ): 
9.  (
€/ ): 
10.  ( ):  
11. 
(  €/ ):    

(+)               
(-) 

12. 
    (  €/ ): 

 (+) 

13.  (  €/ ):  

14. . 
15. 

 – 
……………………………………,  (30) 

.  (30) 
, 

, , 
 30 , 

. 
16.   , , 

’  …………………………………………………. 
, ………………………………………. , 

……. . 
17.   , 

,  …… 
, 

……………………………………… ………………........... 

………………………………………………………………………….
……………………………, 

. 
  , 

223  726 . ., 

.  
,  

,   

.   
, 

,  ,  
, , , 

,   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29465Τεύχος Β’ 2822/11.08.2017

, 
 ( , ). 

,  12  13 . 2472/1997, 
    

.    
18. 

, 
. 

. 
, 

 (4)  (1) 
,  (1) 

 ( . . . . . . .)  (1) 
. 

                                                                                              
/ /

  
,   

 & 
.» 

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Aυγούστου 2017

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ  
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*02028221108170008*

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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