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1 Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Ασφάλισης 
Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό Ελληνι-
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

2 Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Ασφάλισης 
Ζωικού Κεφαλαίου από τον Οργανισμό Ελληνι-
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

3 Έγκριση υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσι-
μων ημερών εργασίας των μονίμων υπαλλήλων 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαφό-
ρων κλάδων και ειδικοτήτων του Νοσοκομείου 
ΓΝΑ ΚΑΤ, για το έτος 2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 5433/72585 (1)
Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού Ασφάλισης 

Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό Ελλη-

νικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3877/2010, «Σύστημα προστασίας και ασφά-

λισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α’ 160), όπως 
ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 16. 

β) Του Ν. 1790/1988, «Οργάνωση και λειτουργία Ορ-
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 134). 

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 

δ) Του Π.δ. 113/2010, «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» (Α’ 194).

2. Την αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο 
Μπόλαρη» (Β’ 2144).

3. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

4. Την αριθμ. 19/17-2-2016 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

5. Την αριθμ. 152/44968/12-4-2016 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις. 

6. Την αριθμ. 883/28879/17-3-2016 απόφαση της Διεύ-
θυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφο-
ρών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

7. Την αριθμ. 632/21-1-2016 απόφαση ανάληψης υπο-
χρέωσης της οικονομικής υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
200.000,00 ευρώ για το τρέχον έτος και για καθένα από 
τα επόμενα έτη, η οποία για το έτος 2016 θα καλυφθεί 
από τον Κ.Λ. 67.01 του προϋπολογισμού του ΕΛ.ΓΑ. έτους 
2016, για δε τη δαπάνη των επομένων ετών θα εγγρα-
φούν σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς για 
τα έτη αυτά, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Κανονισμού 
Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον Οργανισμό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ., 
που εγκρίθηκε με την αριθμ. 157502/27-7-2011 (Β’ 1668) 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
176579/8-11-2011 (Β’ 2691) και 278/27958/8-3-2012
(Β’ 699) όμοιες αποφάσεις, ως εξής:

Η παρ. 1 του άρθρου 23, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ως ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης, που μπορεί 

να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους ασφαλισμένους, ορίζεται 
το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) 
ευρώ ανά δικαιούχο αποζημίωσης που μπορεί να δοθεί 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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συνολικά με βάση τους Κανονισμούς Ασφάλισης της Φυ-
τικής Παραγωγής και του Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α.».

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016 

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

  Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 5434/72589 (2)
Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Ασφάλισης 

Ζωικού Κεφαλαίου από τον Οργανισμό Ελληνι-

κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3877/2010, «Σύστημα προστασίας και ασφά-

λισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α’160), όπως 
ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 16. 

β) Του Ν. 1790/1988, «Οργάνωση και λειτουργία Ορ-
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 134). 

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 

δ) Του Π.δ. 113/2010, «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες» (Α’ 194).

2. Την αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο 
Μπόλαρη» (Β’ 2144).

3. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

4. Την αριθμ. 19/17-2-2016 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

5. Την αριθμ. 153/44969/12-4-2016 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις. 

6. Την αριθμ. 884/28881/12-4-2016 (ορθή επανάλη-
ψη) απόφαση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση ανάληψης 
πολυετούς υποχρέωσης.

7. Τις αριθμ. 633, 634 και 636/21-1-2016 αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης της οικονομικής υπηρεσίας του 
ΕΛ.Γ.Α. 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
30.000,00 ευρώ για το τρέχον έτος και για καθένα από 
τα επόμενα έτη, η οποία για το έτος 2016 θα καλυφθεί 
από τον Κ.Λ. 67.02 του προϋπολογισμού του ΕΛ.ΓΑ. έτους 
2016, για δε τη δαπάνη των επομένων ετών θα εγγρα-
φούν σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς για 
τα έτη αυτά, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Κανονισμού 
Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον Οργανισμό Ελ-
ληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ., που 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 157501/27-7-2011 (Β’ 1669) 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 176578/8-11-2011 (Β’ 2691) όμοια απόφαση, ως 
εξής:

Η παρ. 5 του άρθρου 19, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης που μπορεί να 

καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους δικαιούχους ορίζεται η με-
γαλύτερη αποζημίωση που μπορεί να δοθεί με βάση 
τους Κανονισμούς Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής 
και του Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο ετησίως το ποσό 
των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00) ευρώ.».

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016 

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

  Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΣ 505 (3)
Έγκριση υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσι-

μων ημερών εργασίας των μονίμων υπαλλήλων 

και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαφό-

ρων κλάδων και ειδικοτήτων του Νοσοκομείου 

ΓΝΑ ΚΑΤ, για το έτος 2016.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ - ΕΚΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Α του Ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176 τ.Α’) σύμφωνα με τις οποίες «...για το προσω-
πικό των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο.... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται 
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι 
ώρες υπερωριακής απασχόλησής του μέσα στα όρια των 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπόμενης 
της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επεν-
δύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως...».
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2. Τις διατάξεις της παρ. Α2 του ως άνω νόμου, σύμφω-
να με τις οποίες οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χω-
ρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των 
δύο εξαμήνων μέσα στο έτος ως εξής: (α) για απογευμα-
τινή υπερωριακή εργασία μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο, 
(β) για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλή-
λους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει 
νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα, είτε σε δωδεκάωρη 
ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι 96 ώρες για τις νυκτερινές 
ανά υπάλληλο και μέχρι 96 ώρες για τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο.

3. Την υπ’ αριθ. Α2β/ΓΠ οικ. 99927/24-12-2015 
(ΦΕΚ 2932/τ.Β’/31-12-2015) απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας. 

4. Την υπ’ αριθ. 4188/26-1-2016 υπουργική απόφαση, 
με την οποία κατανέμεται για το ΓΝΑ ΚΑΤ το ποσό του 
1.200.000,00 € για αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου και του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (πλην 
του επιστημονικού που πραγματοποιεί εφημερίες) για 
το έτος 2016.

5. Το γεγονός ότι το ποσό του 1.200.000,00 € είναι εγ-
γεγραμμένο στις πιστώσεις του εγκεκριμένου Προϋπο-
λογισμού του ΓΝΑ ΚΑΤ.

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4283/28-03-2016 ενημερωτικό 
σημείωμα του Γραφείου Μισθοδοσίας σύμφωνα με το 
οποίο το ποσό του 1.200.000,00 € αντιστοιχεί σε: α) 
350.000 ώρες βάρδιας, συνολικής δαπάνης 1.050.000,00 
€ και β) 30.000 ώρες υπερωρίας συνολικής δαπάνης 
150.000,00 €.

7. Ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου 
απαιτείται η απασχόληση προσωπικού κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, είτε σε δωδεκάωρη, είτε σε 
εικοσιτετράωρη βάση, δεδομένου ότι το ΓΝΑ ΚΑΤ εφη-
μερεύει καθημερινά όλο τον χρόνο και οι υπηρεσίες του 
λειτουργούν, βάσει του νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα.

8. Ότι η υπερωριακή απασχόληση προσωπικού καθί-
σταται αναγκαία έως υποχρεωτική για την κάλυψη των 

αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, λόγω της έλλειψης 
προσωπικού (407 κενές οργανικές θέσεις), των αποσπά-
σεων - μετακινήσεων 75 ατόμων σε άλλους φορείς (στο 
ΚΑΤ έχουν αποσπαστεί - μετακινηθεί 15 άτομα), των 
αδειών ανατροφής παιδιών, των μακροχρόνιων αναρ-
ρωτικών αδειών καθώς και των αδειών άνευ αποδοχών.

9. Την απόφαση Δ.Σ. 15/18-05-2016, θέμα ΕΗΔ 8, με 
την οποία εγκρίθηκαν συνολικά 350.000 ώρες βάρδιας, 
νύκτας, Κυριακών και λοιπών αργιών που απαιτούνται 
για την κάλυψη της 24ώρου λειτουργίας του Νοσοκο-
μείου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και 30.000 ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης που αντιστοιχούν σε 15.000 
ώρες ανά εξάμηνο και επιμερίζονται σε 125 άτομα ανά 
μήνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παρ. 
Α2 του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.

10. Τις διατάξεις το άρθρου 60 του Ν. 4342/2015 
(ΦΕΚ 143), αποφασίζουμε:

α) Εγκρίνουμε 350.000 ώρες βάρδιας, νύκτας, Κυρι-
ακών και λοιπών αργιών που απαιτούνται για την κά-
λυψη της 24ώρου λειτουργίας του Νοσοκομείου καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους 2016, συνολικής δαπάνης 
1.050.000,00 € (στον ΚΑΕ 0263).

β) Εγκρίνουμε 30.000 ώρες υπερωριακής εργασίας, 
συνολικής δαπάνης 150.000,00 € για την απασχόληση 
125 υπαλλήλων του ΓΝΑ ΚΑΤ, με τους περιορισμούς που 
αναφέρονται στην παρ. Α2 του άρθρου 20 του Ν. 4354/
2015 (ΦΕΚ 176Α’) και συγκεκριμένα:

ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΕ

Για το 1ο εξάμηνο του 2016 15.000 75.000,00 € 0261

Για το 2ο εξάμηνο του 2016 15.000 75.000,00 € 0262

ΣΥΝΟΛΟ 30.000 150.000,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κηφισιά, 19 Μαΐου 2016 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Διοικητικής Διεύθυνσης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ  
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*02019392906160004*

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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής 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.

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 βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό 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. 

E     

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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