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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή για διορισμό σύμφωνα με ειδικές διατάξεις στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

2

Κατανομή εβδομήντα (70) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επιλαχόντων διαγωνισμού με
εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3

Συγκρότηση Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρείου Ν. Τρίγλιας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής
Ενότητας Χαλκιδικής της Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./131/7158
(1)
Κατανομή για διορισμό σύμφωνα με ειδικές διατάξεις στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) και τις διατάξεις της
παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

Αρ. Φύλλου 2518

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
5. Τον ν. 2840/2000 (Α΄ 202).
6. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1.3.2011
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
7. Το υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/4/1335/5.5.2022 έγγραφο
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4765/2021(Α΄ 6).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου, διακριθέντος για εξαίρετη πράξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2840/2000
(Α΄ 202), σε θέση του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2022
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./132/4546
(2)
Κατανομή εβδομήντα (70) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επιλαχόντων διαγωνισμού με
εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
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Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), τις διατάξεις της παρ. 21 του
άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και τις διατάξεις
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010 (Α΄ 40).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), το π.δ. 84/2019
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1.3.2011
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 34 του
ν. 4770/2021 «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον
νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και
εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
ναυτιλίας στη μετά COVID εποχή» (Α΄ 15).
5. Την υπ’ αρ. 42/30.9.2020 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ.
25/23.6.2021 και 50/4.11.2021 όμοιες πράξεις.
6. Την υπ’ αρ. 2421.6-3/64323/2019/4.9.2019 απόφαση
Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. «Προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών - γυναικών)
έτους 2019, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων (Α.Σ.Ε.Π. 33)».
7. Το υπ’ αρ. 2421.6.-3/20304/2022/22.3.2022 έγγραφο
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή εβδομήντα (70) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., επιλαχόντων διαγωνισμού κατόπιν έκδοσης των από 14.1.2021 τελικών πινάκων Επιτυχόντων βάσει της υπ’ αρ. 2461.6- 3/64323/2019/4.9.2019
απόφασης Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. «Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών γυναικών) έτους 2019, με την εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων (Α.Σ.Ε.Π. 33)» για την
κατάταξή τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2022
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Τεύχος B’ 2518/20.05.2022

Αριθμ. 344890(5519)
(3)
Συγκρότηση Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρείου Ν. Τρίγλιας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 56 του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.
που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 81320+77909/1.12.2016
(Β΄ 4302) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
3. Την υπ’ αρ. 7281/2019 (21.6.2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης
Μαΐου 2019 και ανακήρυξης του Περιφερειάρχη, των
τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
4. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ.61/13.1.2022 απόφασή
μας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων
ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
5. Την υπ’ αρ. οικ.72217(1346)/31.1.2022 απόφασή
μας “«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»” (Β΄ 458).
6. Την υπ’ αρ. 303408(4736)/6.9.2017 απόφαση του
Περιφερειάρχη «Συγκρότηση Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας, Γραφείων - Κτηνιατρείων και Γραφείου Αλιείας σε Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας» (Β΄ 3419).
7. Την υπό στοιχεία οικ.01α/206/4.4.2022 εισήγηση
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στην Εκτελεστική Επιτροπή Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Συγκρότηση και λειτουργία Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας - Κτηνιατρείου
Ν. Τρίγλιας».
8. Την υπ’ αρ. 9/8.4.2022 ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
με την οποία εγκρίνει τη συγκρότηση και λειτουργία Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας - Κτηνιατρείου στο Κοινοτικό Διαμέρισμα Ν. Τρίγλιας του Δήμου Ν. Προποντίδας,
αποφασίζουμε:
Τη συγκρότηση Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας- Κτηνιατρείου Ν. Τρίγλιας το οποίο θα υπάγεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
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Το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας - Κτηνιατρείο Ν.
Τρίγλιας θα ασκεί τις αρμοδιότητες σε θέματα γεωργίας και κτηνοτροφίας που αναφέρονται στην υπ’ αρ.
303408(4736)/6.9.2017 (Β΄3419) απόφασή μας, οι οποίες
είναι οι κατωτέρω:
- Έκδοση βεβαιώσεων καταλληλότητας χωραφιών για
γεωργική αξιοποίηση.
- Έκδοση βεβαιώσεων σε αμπελουργούς για την απόσταξη στέμφυλων, κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων εσοδείας σταφυλιών.
- Έκδοση βεβαιώσεων σε παραγωγούς για τις εκτάσεις
που καλλιεργούν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για
την έκδοση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
- Λήψη δειγμάτων για αναλύσεις εδαφών.
- Επιτόπιους έλεγχους που αφορούν στο μελισσοκομικό μητρώο.
- Επιτόπιους ελέγχους που αφορούν στο ελαιοκομικό
μητρώο.
- Επιτόπιους ελέγχους που αφορούν στο αμπελουργικό
μητρώο.
- Υλοποίηση προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ (RICA), συγκέντρωση, επεξεργασία και εισαγωγή οικονομοτεχνικών
στοιχείων στην εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ.
- Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων επί θεμάτων
γεωργίας και κτηνοτροφίας.
- Συγκέντρωση αιτήσεων - ενστάσεων για τα προγράμματα που υλοποιούνται από την ΔΑΟΑΛ ΜΕΘ.
- Εργασίες Εφαρμογών Γεωργικής Ανάπτυξης, Ενημέρωσης και Παροχής Υπηρεσιών, όπως υφίστανται ή
προκύπτουν από εντολές του ΥπΑΑΤ και της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
- Εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού
κεφαλαίου.
- Κρεοσκοπικό έλεγχο σε σφαγεία.
- Παραλαβή αιτήσεων και χορήγηση βεβαιώσεων σε
κτηνοτρόφους.
- Χορήγηση υγειονομικών πιστοποιητικών για τη μετακίνηση ζώων.
- Καταγραφή μεταβολών (γεννήσεις, θάνατοι, αγοραπωλησίες ζώων) στο ΟΠΣ της Κτηνιατρικής.
- Ελέγχους για την ευζωία των ζώων στις εκτροφές και
κατά τη μεταφορά τους.
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- Έκδοση Υγειονομικών Πιστοποιητικών διακίνησης
των ζώων προς σφαγή ή πώληση, του ελέγχου της κατάστασης της υγείας τους και των πληροφοριών τροφικής
αλυσίδας.
- Εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας και ευζωίας
ζώων - πτηνών, στις εκτροφές βοοειδών, χοιροειδών,
ωοτόκων ορνίθων, ορνίθων κρεοπαραγωγής.
- Έγγραφα για διενέργεια ελέγχου της εκτέλεσης των
λοιπών προγραμμάτων αντιμετώπισης ή εκρίζωσης
ασθενειών ζώων μεταδιδόμενων σε ανθρώπους (ζωοανθρωπονόσων) ή/και σε ζώα άλλου είδους και για την
επιδημιολογική διερεύνηση αυτών.
- Διαβιβαστικά έγγραφα για την αποστολή των δικαιολογητικών για την ολοκλήρωση διαδικασιών των αποζημιώσεων και ενισχύσεων κτηνοτρόφων σε εφαρμογή
προγραμμάτων εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου.
- Έλεγχο των εγκαταστάσεων παραγωγής γάλακτος
(αμελκτηρίων), για την τήρηση των προδιαγραφών της
ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος.
- Έλεγχο μεταφοράς - διάθεσης πουλερικών απόδοσης
για εμπορία ως οικόσιτων.
- Αποστολή αιτημάτων για τη λήψη και άρση μέτρων
για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου.
- Συγκέντρωση και αποστολή πάσης φύσεως στατιστικών στοιχείων προς τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΜΕΘ.
- Έγγραφα για διενέργεια ελέγχου της εφαρμογής των
προγραμμάτων καταγραφής και σήμανσης βοοειδών,
αιγοπροβάτων και χοίρων και των επιτόπιων ελέγχων
(ΟΣΔΕ), της ευζωίας των ζώων, της τεχνητής σπερματέγχυσης και του συγχρονισμού οίστρου.
- Διαβιβαστικά έγγραφα αποστολής δειγμάτων προϊόντων και υλικών ζωικής προέλευσης και δειγμάτων
παθολογικού υλικού.
Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή
του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2022
Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
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Τεύχος B’ 2518/20.05.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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.

*02025182005220004*

