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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 27.3.2018
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους
αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

2

Ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων με τριετή απαγόρευση θήρας στην περιοχή «ΚαλάμιΚοτρώνια» νήσου Κω.

3

Συμπλήρωση-τροποποίηση της απόφασης καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών
κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων στις
Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις
Διευθύνσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
για το έτος 2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.: οίκ. 49825/2686
(1)
Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 27.3.2018
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους
αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του
ν. 1876/1990 (Α΄ 27) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
3. Το άρθρο 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις
για τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρώπινης κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και
των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

Αρ. Φύλλου 4419

4. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
5. Το άρθρο 20 του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
6. Την υπ' αριθμ. οίκ. 32921/2175/13.6.2018 εγκύκλιο με θέμα: «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων
του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 1876/1990» (ΑΔΑ: ΨΑΩΕ465Θ1Ω-9ΚΩ).
7. Το υπ' αριθμ. ΕΞ-320017-2018/17.9.2018 έγγραφο
του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 17.9.2018.
9. Τα στοιχεία του φακέλου, από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της πιο πάνω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι
εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του
κλάδου.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 27.3.2018
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής
και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις όλης της χώρας, με Π.Κ. 4/28.3.2018, για
όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου,
που αφορά αυτή.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2018
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 54539
(2)
Ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων με τριετή απαγόρευση θήρας στην περιοχή «ΚαλάμιΚοτρώνια» νήσου Κω.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ/τος
86/1969 «περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το
άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969
"περί Δασικού Κωδικός"».
2. Τις διατάξεις της 414985/29.11.85 (Β΄ 757) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της
άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 366599/16.12.1996 (Β΄ 1188),
294283/23.12.1997 (Β΄ 68/1998), 87578/703/6.3.2007
(Β΄ 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και
των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) όπως αυτή
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ.
Η.Π. 8353/276/Ε103/23.2.2012 (Β΄ 415) κοινή υπουργική
απόφαση.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 255 παρ. 10 του ν.δ/τος
86/69 περί δασικού κωδικός
5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 94/1993 (Α΄ 40) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
6. Τον ν. 2240/16.9.1994 (Α΄ 153) «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις.
7. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 280.
8. Το π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236).
9. Την 14192/15.5.2017 απόφαση Υπ. Εσωτερικών για
διορισμό Συντονιστή (250/ΥΟΔΔ/26.5.2017).
10. Την αριθμ. 34817/15-6-2017 απόφαση Συντονιστή Αποκ. Δ/σης Αιγαίου (ΦΕΚ 2131/Β΄/21-6-2017) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής κ.λπ.
11. Το αριθμ. 34/16-7-2018 έγγραφο του Κυνηγετικού
Συλλόγου Κω με θέμα «Δημιουργία χώρου εκγύμνασης κυνηγετικών κυνών με τριετή απαγόρευση θήρας»,
μετά από ομόφωνη απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Τεύχος Β’ 4419/04.10.2018

12. Το γεγονός ότι η διατήρηση των θηραματικών
πληθυσμών σε υψηλά επίπεδα εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον σκοπό ίδρυσης του χώρου
εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων
(Ζ.Ε.Σ.), στην περιοχή «Καλάμι-Κοτρώνια» Νήσου Κω,
εκτάσεως 2766 στρ., απαγορεύοντας παράλληλα τη
θήρα για τις κυνηγετικές περιόδους 2018-2019, 20192020, και 2020-2021,που περιγράφεται ως εξής:
Η αφετηρία (σημείο Α1) βρίσκεται επί της διασταύρωσης του επαρχιακού δρόμου Κω-Μαστιχάρι,με το χωματόδρομο στο σημείο της Εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου.
ακολουθούμε το χωματόδρομο με νότια κατεύθυνση
μέχρι που συναντά κάθετα του χωματόδρομο που ενώνει
τον επαρχιακό δρόμο Κω-Αντιμάχεια και Κω-Μαστιχάρι
(σημείο Α2).
Στη συνεχεία ακλουθούμε το δρόμο δεξιά με βόρεια
κατεύθυνση μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο
Κω-Μαστιχάρι.(σημείο Α3)όπου βρίσκονται οι στάβλοι
του Μαύρου στρίβουμε στην συνέχεια δεξιά με ανατολική κατεύθυνση ακολουθούμε τον δρόμο αυτό μέχρι
την αφετηρία.
Στη ζώνη εκγύμνασης, επιτρέπεται καθ' όλο το έτος,
μισή ώρα πριν από τη δύση του ηλίου και μισή ώρα μετά
την ανατολή του ηλίου, η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς,
χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο. Κατά την εκγύμναση
των κυνηγετικών σκύλων θα πρέπει να λαμβάνεται
μέριμνα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε καλλιέργειες, ποιμνιοστάσια κ.λπ. Σε περίπτωση πρόκλησης
ζημιών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αστικού και του
ποινικού κώδικα.
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κω παρακαλείται για την ευρεία γνωστοποίηση της παρούσας στα μέλη του ως και
για την τοποθέτηση πινακίδων γύρω από τη ζώνη, σε
συνεργασία με το Δασονομείο της περιοχής.
Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης
θήρας.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 14 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Τεύχος Β’ 4419/04.10.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 54918
(3)
Συμπλήρωση-τροποποίηση της απόφασης καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων στις
Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις
Διευθύνσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2018.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010(ΦΕΚ
87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ
94/Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010 «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.
5. Την αριθμ. 35748/30-05-2017 απόφαση Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, περί
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων (ΦΕΚ 1971/τ. Β΄/07-06-2017).
6. Την υπ' αριθμ. 74501/17-11-2017 (ΦΕΚ 4276/Β΄/
07-12-2017) απόφασή μας, που αφορά στο ανώτατο όριο
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος
2018.
7. Το με αριθμ. 428314(5165)/07-09-2018 έγγραφο
του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνέχεια των προγενέστερων με αριθμ.
427307(6245)/03-09-2018 και οικ. 412320 (6182)/
23-08-2018 εγγράφων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την συμπλήρωση-τροποποίηση με τον επιτρεπόμενο ετήσιο
συμψηφισμό των δικαιούμενων ημερών εκτός έδρας,
για τέσσερεις (4) υπαλλήλους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
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κεδονίας, έτους 2018, προκειμένου να συμμετάσχουν
σε εκτέλεση υπηρεσίας που περιλαμβάνει: α) εκπονήσεις μελετών-επιβλέψεων των έργων που εκτελούνται
εντός των ορίων της Περιφέρειας και στη συντήρηση
του Εθνικού Δικτύου αρμοδιότητας της υπηρεσίας,
καθώς και β) συμμετοχή σε επιτροπή καταγραφής και
αποτίμησης ζημιών σε πληγείσες επιχειρήσεις λόγω φυσικών καταστροφών, όπως ειδικότερα αναγράφεται
στα ανωτέρω έγγραφα.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη,
στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την εφαρμογή της ανωτέρω συμπλήρωσηςτροποποίησης της απόφασής μας, σύμφωνα και με το
ανωτέρω έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από αυτό που είχε προϋπολογισθεί στην αριθμ.
74501/17-11-2017 (ΦΕΚ 4276/Β΄/07-12-2017) αρχική
απόφασή μας, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε-τροποποιούμε την αριθμ. 74501/
17-11-2017 (ΦΕΚ 4276/Β΄/07-12-2017) αρχική απόφασή μας, αναφορικά με το ανώτατο όριο επιτρεπομένων
ημερών κίνησης εκτός έδρας για τέσσερεις υπαλλήλους
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2018, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
x
ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1x59

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1x60

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1x60

ΔΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

1x60

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 4419/04.10.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02044190410180004*

