
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για 
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που 
προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
που εκδηλώθηκαν στις 22.10.2016 στις Δημοτικές 
Ενότητες Ναυπάκτου, Αντιρρίου και Χάλκειας του 
Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

2 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών για 
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που 
προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
που εκδηλώθηκαν στις 21 και 22.10.2016 στο 
Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της Π.Ε. Αιτωλο-
ακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

3 Εξαίρεση της Δικηγόρου Βελεγράκη Άννας του 
Ιωσήφ, σε θέση προσωπικού με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου, στο Γραφείο του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγε-
λου Αποστόλου, από τον περιορισμό της παρ. 8
του άρθρου 57 του π.δ. 63/2005.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1077 (1)
  Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για 
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που 
προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
που εκδηλώθηκαν στις 22.10.2016 στις Δημοτι-
κές Ενότητες Ναυπάκτου, Αντιρρίου και Χάλκει-
ας του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρ-
νανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-

θρου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, με τις 
οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύ-
ναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων 
ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται ση-
μαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να 
αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών 
και να ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών.

2. Την απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
ΠΟΛ 1159/31.10.2016 (ΦΕΚ 3600 Β' /04.11.2016)

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α' - Κ.Ε.Δ.Ε.), 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'-Κ.Φ.Δ.), 
όπως ισχύουν.

5. Την υπ'αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β' 
968/2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α'210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β')
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

8. Τις διατάξεις του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') «Επείγου-
σες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

9. Την υπ' αριθμ. 7700/24.10.2016 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΓΔΖ465ΦΘΕ-
ΜΘΧ) με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δημοτικές Ενότητες 
Ναυπάκτου, Αντιρρίου και Χάλκειας του Δήμου Ναυ-
πακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας λόγω των έντονων αναγκών που προ-
έκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 
22.10.2016.

10. Την υπ' αριθ. 2911/24.04.2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6ΜΧΝ465ΧΘ7-
ΞΡΓ): «Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανά-
γκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων 
Ναυπάκτου, Αντιρρίου και Χάλκειας του Δήμου Ναυ-
πακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται 
οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνε-
πειών από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων στις 
22.10.2016 δεν έχει ολοκληρωθεί».

11. Το υπ' αριθμ. 4310/27.04.2017 έγγραφο αίτη-
μα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας προς την 
Υφυπουργό Οικονομικών Α. Παπανάτσιου (αρ. πρωτ. 
ΥΦΟΙΚ0000747/04.05.2017).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμε-
να είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική 
και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Τα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση των φυσικών και 
νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, που 
έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) 
στις Δημοτικές Ενότητες Ναυπάκτου, Αντιρρίου και Χάλ-
κειας του Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα οποία ήταν ληξι-
πρόθεσμα μέχρι την έκδοση της απόφασης Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1159/31.10.2016 (ΦΕΚ 
3600 Β'/04.11.2016) και η είσπραξη τους ανεστάλη με 
την παράγραφο 2 της ανωτέρω απόφασης, ρυθμίζονται 
κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη σε δώδεκα (12) ίσες μη-
νιαίες δόσεις χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης κα-
ταβολής που αντιστοιχούν σε αυτά από τις 04/11/2016 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ και του ΚΦΔ.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη παρούσα 
ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι 
τις 30/06/2017. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή 
δεν επιβαρύνεται με επιπλέον προσαυξήσεις/τόκους/
πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατά τη διάρκεια 
της ρύθμισης.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την 
30/06/2017 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργά-
σιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις 
της ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου 
Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α' ) 
όπως ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 29 Μαΐου 2017

 Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

Αριθμ. ΠΟΛ. 1076 (2)
      Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών για 
την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που 
προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 
που εκδηλώθηκαν στις 21 και 22.10.2016 στο 
Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της Π.Ε. Αιτω-
λοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-

θρου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, με τις 
οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύ-
ναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων 
ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται ση-
μαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να 
αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών 

προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών 
και να ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών.

2. Την απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
ΠΟΛ 1160/31.10.2016 (ΦΕΚ 3600 Β'/04.11.2016)

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α' - Κ.Ε.Δ.Ε.), 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'-Κ.Φ.Δ.), 
όπως ισχύουν.

5. Την υπ' αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β' 
968/2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α'210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 
Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

8. Τις διατάξεις του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') «Επείγου-
σες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

9. Την υπ' αριθ. 7680/22.10.2016 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 90ΙΓ465ΦΘΕ-
2ΑΦ): «Κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολι-
τικής Προστασίας του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 
της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που 
προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων 
στις 21 και 22.10.2016».

10. Το με αριθμ. πρωτ. 7277/06.04.2017 έγγραφο αίτη-
μα του Δημάρχου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου προς την 
Υφυπουργό Οικονομικών Α. Παπανάτσιου με θέμα «Αί-
τημα για ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ταμεία 
του Δημοσίου» (αρ. πρωτ. ΥΦΟΙΚ0000694/12.04.2017).

11. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμε-
να είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική 
και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Τα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση των φυσικών 
και νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, 
που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση 
(έδρα) στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας, τα οποία ήταν ληξιπρόθεσμα μέχρι την έκδοση 
της απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
ΠΟΛ 1160/31.10.2016 (ΦΕΚ 3600 Β'/04.11.2016) και 
η είσπραξη τους ανεστάλη με την παράγραφο 2 της 
ανωτέρω απόφασης, ρυθμίζονται κατόπιν αιτήσεως 
του οφειλέτη σε δώδεκα (12) ίσες μηνιαίες δόσεις χω-
ρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που 
αντιστοιχούν σε αυτά από τις 04/11/2016 κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ και του ΚΦΔ. Η αίτηση 
του οφειλέτη για την υπαγωγή στη παρούσα ρύθμι-
ση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 
30/06/2017. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή 
δεν επιβαρύνεται με επιπλέον προσαυξήσεις/τόκους/
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πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατά τη διάρκεια 
της ρύθμισης.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την 
30/06/2017 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργά-
σιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις 
της ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου 
Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α') 
όπως ισχύουν.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2017

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

Αριθ. 5151/57860 (3)
Εξαίρεση της Δικηγόρου Βελεγράκη Άννας του 

Ιωσήφ, σε θέση προσωπικού με σύμβαση εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου, στο Γραφείο του Υπουρ-

γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγε-

λου Αποστόλου, από τον περιορισμό της παρ. 8

του άρθρου 57 του π.δ. 63/2005.

 ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 8 του άρθρου 57 και των παρ. 9β, 10 και 

11 του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα»,

β) του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 1116 Α΄) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών,

γ) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης....και Δικτύων»,

δ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ. 1509/20-01-2017 (ΦΕΚ
171 Β΄) απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
“με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα και στους 
Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων των υπηρε-
σιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

3. Την αριθ. 53/18-02-2003 γνωμοδότηση της Ολομέ-
λειας του Ν.Σ.Κ.,

4. Την αριθ. 3104/32969/22-03-2017 απόφαση με την 
οποία η δικηγόρος Βελεγράκη Άννα του Ιωσήφ (Α.Μ./
Δ.Σ.Α 035569) προσελήφθη σε θέση προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγε-
λου Αποστόλου περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 162/τ. ΥΟΔΔ/04-04-2017, αποφασίζουμε:

Εξαιρούμε από τους περιορισμούς των διατάξεων 
της παρ. 8 του άρθρου 57 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), 
την δικηγόρο Βελεγράκη Άννα του Ιωσήφ (A.M./Δ.Σ.Α. 
035569) από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας της, 
ως προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
στο Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Ευάγγελου Αποστόλου και της επιτρέπουμε 
να ασκεί παράλληλα και το επάγγελμα της Δικηγόρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Μαΐου 2017

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Με εντολή Υπουργού
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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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