
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/
22-12-2016 (ΦΕΚ 4241 Β΄) ΑΥΟ «Καθορισμός των 
όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση 
άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, 
της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλω-
σης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολού-
θησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής 
του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν 
λόγω προϊόντα».

2 Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλο-
γής Προσωπικού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1014291 ΕΞ 2017 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 

2016/22-12-2016 (ΦΕΚ 4241 Β΄) ΑΥΟ «Καθορι-

σμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χο-

ρήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊό-

ντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου 

κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, 

παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων 

εφαρμογής του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, 

ως προς τα εν λόγω προϊόντα».

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 53Α του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Εθνι-

κός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Τα άρθρα 56, 109 και 119Α του ν. 2960/2001.
3. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), «Κώδι-

κας Φ.Π.Α.», όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 2, 
3, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30,38.

4. Την ανάγκη ρύθμισης και καθορισμού θεμάτων, ως 
προς τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 20 της αρ. 
ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 ΑΥΟ.

5. Την παράγραφο 10 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, 
με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών 
να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμέ-
νου αποθηκευτή των προϊόντων καφέ του άρθρου 53Α, 
τις διαδικασίες επιβολής του φόρου κατανάλωσης, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των εν λόγω προϊόντων, 
καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες της εφαρμογής των 
διατάξεων του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του 
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη-
τικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

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

8. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο-
νομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄ και ΦΕΚ 25/2015 Α΄ για διόρθωση 
σφάλματος).

9. Τις διατάξεις 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» περί σύστασης 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ιδίως δε, το άρ-
θρο 41 αυτού.

10. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Β΄) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομι-
κών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονο-
μικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφαση της Υφυπουργού Οικονο-
μικών ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016 /22-12-2016 (ΦΕΚ 4241 
Β΄) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για 
τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων 
καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλω-
σης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, 
ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 
53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λόγω προϊόντα», 
ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Το άρθρο 20 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Τα υπόχρεα, για καταβολή του φόρου πρόσωπα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρ-
θρου 53Α του ν. 2960/2001, προβαίνουν υποχρεωτικά 
σε απογραφή των προϊόντων της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 της παρούσας που έχουν στην κατοχή τους, 
την 31/12/2016. Τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να δηλώ-
σουν τα εν λόγω προϊόντα στις αρμόδιες τελωνειακές 
αρχές, για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, το 
αργότερο μέχρι 31.03.2017.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ή αιτού-
νται άδειας φορολογικής αποθήκης ή εγκεκριμένου απο-
θηκευτή σε φορολογική αποθήκη τρίτου, καθώς και τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν στη διάθεσή τους ή 
αιτούνται άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη, δηλώνουν 
τα ως άνω απογραφέντα προϊόντα καφέ στην αρμόδια 
τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας, κατά περίπτωση. 
Τα λοιπά φυσικά ή νομικά υπόχρεα πρόσωπα, δηλώνουν 
τα ως άνω απογραφέντα προϊόντα καφέ στην αρμόδια 
τελωνειακή αρχή της έδρας τους.

2. Πρόσωπα που αιτούνται άδειας φορολογικής απο-
θήκης και πρόσωπα του άρθρου 7 της παρούσας (εγκε-
κριμένοι αποθηκευτές).

α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 7 
του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία επιθυμούν 
να λάβουν σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας άδεια 
φορολογικής αποθήκης, δύνανται να υποβάλουν άμεσα 
και το αργότερο μέχρι 15.03.2017 αίτηση για χορήγηση 
άδειας φορολογικής αποθήκης στις αρμόδιες τελωνει-
ακές αρχές, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο της 
άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλη πιστοποίηση 
για την νόμιμη λειτουργία της. Οι αρμόδιες τελωνεια-
κές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω 
αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από 
το άρθρο 5 της παρούσας δικαιολογητικών από τους 
ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση της άδειας φορολο-
γικής αποθήκης πραγματοποιείται εκ των υστέρων και 
όχι πέραν της 30.6.2017. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, 
καθώς και η διενέργεια της αυτοψίας του άρθρου 5 της 
παρούσας από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολο-
κληρωθούν σταδιακά εκ των υστέρων.

β) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 7 
του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία επιθυμούν 
να λάβουν, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας άδεια 
εγκεκριμένου αποθηκευτή σε φορολογική αποθήκη τρί-
του, δύνανται να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέ-
χρι 31.03.2017 αίτηση για χορήγηση σχετικής άδειας στις 
αρμόδιες τελωνειακές αρχές, η οποία θα συνοδεύεται 
από αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης 
ή άλλη πιστοποίηση για την νόμιμη λειτουργία της. Οι 
αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην 
έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών 
προβλεπομένων από το άρθρο 7 της παρούσας δικαιο-
λογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση 
της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή πραγματοποιείται 

εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.6.2017. Ο έλεγχος 
των δικαιολογητικών, από τις αρμόδιες τελωνειακές αρ-
χές θα ολοκληρωθεί σταδιακά εκ των υστέρων.

3. Πρόσωπα που αιτούνται άδειας εγγεγραμμένου 
παραλήπτη

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παραγράφου 7 του 
άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, τα οποία επιθυμούν να 
παραλαμβάνουν τα εν λόγω προϊόντα από άλλα κ-μ, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, υποχρεούνται 
να υποβάλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι 28.02.2017 
αίτηση για έκδοση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη 
και οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα 
στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των 
λοιπών προβλεπομένων από το άρθρο 2 της παρούσας 
δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για τη χο-
ρήγηση της άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη, πραγμα-
τοποιείται εκ των υστέρων και όχι πέραν της 30.6.2017. Ο 
έλεγχος των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες τελωνει-
ακές αρχές θα ολοκληρωθεί σταδιακά εκ των υστέρων.

4. Παραγωγοί που δεν επιθυμούν να λάβουν άδεια 
εγκεκριμένου αποθηκευτή ή εγγεγραμμένου παραλήπτη

Οι εν λόγω παραγωγοί δηλώνουν τα προϊόντα του άρ-
θρου 1 της παρούσας που κατέχουν, κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, για σκοπούς 
ελέγχου και παρακολούθησης, στην αρμόδια τελωνειακή 
αρχή της έδρας τους.

5. Αχρεώστητη καταβολή
Για τα υπόχρεα, για καταβολή του φόρου πρόσωπα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 
53Α του ν. 2960/2001 τα οποία ήδη έχουν καταβάλει τις 
φορολογικές επιβαρύνσεις για τα προϊόντα καφέ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας που είχαν 
στην κατοχή τους την 31/12/2016, τηρούνται οι διατάξεις 
περί αχρεωστήτως καταβληθέντων.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημε-
ρομηνία έναρξης ισχύος της αριθμ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 
2016/22-12-2016 (ΦΕΚ 4241 Β΄) ΑΥΟ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2017
Η Υφυπουργός 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

Αριθμ. 1659 (2)
    Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλο-

γής Προσωπικού.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρ-

τητης αρχής για την επιλογή προσωπικού», ως ισχύουν. 
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β) Του άρθρου 4, παρ. 3 του ν. 3051/2002, όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 61 παρ. 3 του ν. 4055/2012 
(ΦΕΚ 51/Α/12-3-2012).

γ) Του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/
27-2-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δη-
μόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, 
συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
προϊσταμένων και άλλες διατάξεις».

δ) Του άρθρου 162 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του 
ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α΄) και το άρθρο 2 του ν. 4275/2014 
(ΦΕΚ 149/Α/15-7-2014).

ε) Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

2. Την αριθμ. 42799/8-12-2003 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1863/Β΄/
12-12-2003) «Καθορισμός της Οργάνωσης της Γραμμα-
τείας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού» 
(Α.Σ.Ε.Π.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 20/8-7-2016 (AM: 7AMI6H6-Y9H) από-
φαση σύστασης- συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου του ΑΣΕΠ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προ-
σωπικού (ΑΣΕΠ), Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, με έδρα 
την Αθήνα.

2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από 
τα τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του ΑΣΕΠ, με τη συμμετοχή και ενός (1) Προϊσταμένου 
Γενικής Διεύθυνσης προερχόμενο από άλλο φορέα, ως 
ακολούθως:

α. Ένα (1) μέλος του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, με αναπλη-
ρωτή του επίσης μέλος του ΑΣΕΠ.

β. Ένα (1) μέλος άλλης Συνταγματικά κατοχυρωμένης 
Ανεξάρτητης Αρχής ή Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη, που 
ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με κλήρωση.

γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης 
του ΑΣΕΠ με τον αναπληρωτή του.

δ. Τον Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης προερχόμενο από 
άλλον φορέα, με τον αναπληρωτή του, κατόπιν επιλογής, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του πέμπτου εδαφίου της 
παρ. 1 του ν. 4369/2016.

3. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης ορί-
ζεται υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού του ΑΣΕΠ, 
με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με την απόφαση 
ορισμού μελών.

4. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι:
Η αξιολόγηση:
i) των ενστάσεων του άρθρου 20 του ν. 4369/2016 και
ii) των εξαιρετικών επιδόσεων, κατά τα οριζόμενα στις 

παρ. 5 και 12 του άρθρου 17, στις παρ. 5 και 11 του άρ-
θρου 18 και στην παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016.

5. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι 
διετής.

6. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, 
τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξι-
ολόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ  
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*02002400102170004*

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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