E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.04.10 16:46:52
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

13833

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Απριλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.

2

Αποδοχή πρότασης δωρεάς του Δήμου Καστοριάς προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εσωτερικών-Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ.).

3

Τροποποίηση του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.
1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β΄) απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής
πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελευθέρα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής
από ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες
που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια
εκτέλεσης των εργασιών τους».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32305
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις .... και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015).
β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
γ) Του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/2017) «Οργανισμός
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
δ) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου, .... μετονομασία
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Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
ε) Του π.δ. 20/2018 (ΦΕΚ 35/Α/27.02.2018) «Αποδοχή
παραίτησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης».
στ) Του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α/28.02.2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών, Γεν. Γραμ. Δημ/κής Πολιτικής, Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α/2015)».
3. Το με αρ. πρωτ.16/12.01.2018 έγγραφο του γραφείου του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας.
4. Το με Α.Π.: ΔΔΑΑΔ/Οικ.8487/22.01.2018 έγγραφο προς τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης «Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο δεν
καλύπτει οργανικές θέσεις».
5. Το με αρ. πρωτ. 16078/08.02.2018 έγγραφο της
Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι η
προκαλούμενη δαπάνη για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού που υπηρετεί στο Γραφείο του
Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας για το α' εξάμηνο του
2018 θα ανέλθει στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600,00) ευρώ περίπου, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Τομέας Βιομηχανίας), Ειδικού Φορέα 35/110 (ΚΑΕ 0511) (Απόφαση
δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 5708/17.01.2018 ΑΔΑ:
ΩΞΠΠ465ΧΙ8-9Ξ6) και ότι η προκαλούμενη δαπάνη είναι
εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τη με αρ. πρωτ. 19100/15.02.2018 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία δε δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ λόγω παραίτησης του Υπουργού.
7. Το γεγονός ότι οι υπηρετούντες στο Γραφείο του
Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, οι οποίοι δεν καλύπτουν
οργανικές θέσεις στο Γραφείο αυτό, απασχολούνται
πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας των Δημοσίων
Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, αποφασίζουμε:
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1. Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για την αντιμετώπιση έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για
τους υπηρετούντες υπαλλήλους στο Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, οι οποίοι δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις,
οσάκις παρίσταται ανάγκη και μέχρι 22ας ώρας βραδινής, για το α' εξάμηνο του έτους 2018 έως 120 ώρες
συνολικά για κάθε υπάλληλο και μέχρι τέσσερις (4) συνολικά υπαλλήλους για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση αυτής και έως 30 Ιουνίου 2018.
2. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης διενεργείται με πράξη του Γενικού Γραμματέα
Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ενώ επίσης με πράξη στο τέλος κάθε μήνα θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών της υπερωριακής
εργασίας.
Οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να
υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2)
εξαμήνων μέσα στο έτος.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
Ι

(2)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς του Δήμου Καστοριάς προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εσωτερικών-Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ.).
Με την Δ.Κ.Π. Α 0004496 ΕΞ 2018/14.03.2018 απόφαση
της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως
αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης των άρθρων
496, 498, 499 και 503 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς γεωτεμαχίου, ευρισκόμενου στο
Ο.Τ.237 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Καστοριάς, εμβαδού 3.791,00 τ.μ. σύμφωνα με το Εθνικό Κτηματολόγιο,
στο οποίο έχει καταχωρηθεί με ΚΑΕΚ 230252128108/0/0,
μετά των επ' αυτού υπαρχόντων κτισμάτων, την οποία
πρόταση υπέβαλλε ο Δήμος Καστοριάς με τις υπ' αριθ. (i)
8.334/09.09.2016 «Πρόταση δωρεάς «εν ζωή» ακινήτου (οικοπέδου και κτισμάτων)», (ii) 8 .449/27. 06.2017 «Διόρθωση της υπ' αριθμό 8.334/2016 πράξης πρότασης δωρεάς
«εν ζωή» αστικού ακινήτου (οικοπέδου και κτισμάτων)» και
(iii) 8.476/02.10.2017 «Διόρθωση των υπ' αριθμ. 8.334/2016
και 8.449/2017 πράξεων» που συνετάγησαν ενώπιον της
συμ/φου Καστοριάς Αντωνίου Ευαγγελίας, με σκοπό την
ανέγερση επ' αυτού κτιρίου στο οποίο θα στεγασθούν οι
Υπηρεσίες Έδρας της εκεί Αστυνομικής Δ/νσης.
Η αξία της δωρεάς ανέρχεται: (α) για το γεωτεμάχιο στο
ποσό των επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσί-
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ων δώδεκα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (743.612,18€) και
(β) για τα επ' αυτού υφιστάμενα κτίσματα στο ποσό των
τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων δεκαέξι ευρώ
και πενήντα επτά λεπτών (473.016, 57€).
Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθμ. ΠΟΛ. 1054
(3)
Τροποποίηση του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.
1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β΄) απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και
λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελευθέρα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία
απαλλαγής από ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα
πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 39
του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/ Α')
και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Μέρους Πέμπτου
του ιδίου νόμου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16, 17,
18, 19, 21, 24, 25 παρ. 1 περ. β), υποπερ.δδ και περ. ε),
υποπερ.ββ δεύτερο εδάφιο παρ. 2, 28 του ν. 2859/2000
(ΦΕΚ 248/Α') «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α», όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. ΠΟΛ.1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β') απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη
σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και
επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα
Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής
από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των
εργασιών τους».
4. Την αριθμ. Π.8271/4879/ΠΟΛ 366/18-12-1987
(ΦΕΚ 3/Β') Α.Υ.Ο. «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α.
σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτ. α, γ, δ, ε, και η
της παρ. 1 του αρθ. 22, καθώς και της περιπτ. α της παρ.
1 του αρθ. 20 του ν. 1642/1986», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις της αριθμ. Τ.1400/10/20-03-2000(ΦΕΚ
418/Β΄) Α.Υ.Ο. «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού
πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών κ.λπ.».
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
7. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β' 130
και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
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Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. του άρθρου
41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α').
8. Την αριθ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016
(ΦΕΚ 94/Α'), όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α' του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α') «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
10. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017
(ΦΕΚ 968/Β') απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
11. Την ανάγκη αντιμετώπισης περιπτώσεων κατασκευής πλοίων και ναυπηγημάτων, οι οποίες κατά την έναρξη
ισχύος της αριθμ. ΠΟΛ. 1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β')
απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. είχαν υπαχθεί στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 43 της αριθμ.
Τ.1400/10/00/20-03-2000 (ΦΕΚ 418/Β') Α.Υ.Ο. διαδικασία.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.).
Άρθρο 1
1. Ο τίτλος του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/
04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β') Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Καταργούμενες - Μεταβατικές διατάξεις».
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2. Στο άρθρο 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/04-07-2017
(ΦΕΚ 2540/Β') απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. προστίθενται
εδάφια δεύτερο και επόμενα ως ακολούθως:
«Για τις κατασκευές πλοίων και ναυπηγημάτων, που
κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη υπαχθεί στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της αριθμ.
Τ.1400/10/00/20.03.2000 (ΦΕΚ 418/Β') Α.Υ.Ο. διαδικασία
και δεν έχει οριστικοποιηθεί η ατέλεια των απαιτούμενων υλικών κατασκευής τους, τα άρθρα 37 έως 43 της
αμέσως ως άνω Α.Υ.Ο. εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι
την οριστικοποίηση της ατέλειας. Τα υπό κατασκευή
πλοία και ναυπηγήματα δύνανται να μεταφερθούν για
την ολοκλήρωση της κατασκευής τους σε χώρους άλλου
ναυπηγείου, με άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
που έχει χορηγήσει την έγκριση της ατέλειας η οποία
εκδίδεται κατόπιν αίτησης της πλοιοκτήτριας εταιρίας.
Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος ατέλειας του πλοίου
αποστέλλεται στην τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας θα συνεχισθεί η ναυπήγηση του
πλοίου ενημερώνοντας σχετικά και τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.,
τηρουμένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των αριθμ
Τ. 1400/10/00/20-03-2000 (ΦΕΚ 418/Β’) και Π.8271/4879/
ΠΟΛ.366/18-12-1987 (ΦΕΚ 3/Β’) Α.Υ.Ο.»
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας 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 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02012611004180004*

