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  Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτό-

τητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δα-

σικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπη-

ρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που 

φέρουν αυτοί. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 10 και 40 παρ. 9 

του Ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτι-
κής έρευνας και τεχνολογίας. Δασοπροστασία και άλλες 
διατάξεις» (Α’/102).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του Π. δ/τος 63/2005 
(Α’/98).

3. Τις διατάξεις του Π. δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υπο-
χρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’/194).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π. δ/τος 24/2015 
«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’/20).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Π. δ/τος 
70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με-
τονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονο-
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(Α’/114).

6. Τις διατάξεις του Π. δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/116).

7. Την Υ 6/25-9-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο 
Τόσκα» (Β’/2109).

8. Την υπ' αριθμ. Υ 31/9-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» 
(Β’/2183) και την Υ 29/08-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’/2168).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
Διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους επτακοσίων 
χιλιάδων (700.000) ευρώ για το έτος 2016, διακοσίων 
χιλιάδων (200.000) ευρώ για το έτος 2017 και ενδεχό-
μενη δαπάνη ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ σε 
επίπεδο πενταετίας σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 2499), η οποία στοιχεί προς τις 
δεσμεύσεις και τους στόχους του εγκριθέντος Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

10. Την με αριθμό Φ.456/251521/Σ. 1767/20-05-2013 
γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 9 του α.ν. 
1342/1938 «Περί κρατικών σημαιών και στολών των 
ενόπλων δυνάμεων και ιδιωτικών οργανισμών» (ΦΕΚ 
Α’ - 290).

11. Την αριθ. πρωτ. 31332/12-7-2016 εισήγηση ΓΔΟΥ 
και την αριθ. πρωτ. 36582/20-7-2016 συμπληρωματική 
αυτής, καθώς επίσης την αρ. 108.2.2/2016 απόφαση του 
Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου και την αριθ. πρωτ. 1342/
16-3-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καθώς και 
το 40802/23-8-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος - Τμή-
ματος Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων, στο 
οποίο βεβαιώνεται ρητά ότι ως προς την προκαλούμενη 
δαπάνη τηρούνται τα όρια του Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

12. Τις υπ'αριθμ. 112/2014 και 186/2016 γνωμοδοτή-
σεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Αναπληρωτών 
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι 
να καθορισθούν οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης 
ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων 
από τους δασικούς υπαλλήλους, ο τύπος της υπηρεσια-
κής ταυτότητας όλων των δασικών υπαλλήλων, η στολή 
και το σήμα που πρέπει να φέρουν αυτοί.

Άρθρο 2

Αποστολή

1. Για την προστασία του δασικού περιβάλλοντος στα 
πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 1845/1989 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 58 του Ν. 2637/1998, 
ασκείται δασική προστασία από όλους γενικά τους δα-
σικούς υπαλλήλους που τοποθετούνται και υπηρετούν 
στις Δασικές Υπηρεσίες.

2. Οι περιπολίες των δασικών υπαλλήλων με σκοπό 
την πρόληψη δασικών αδικημάτων προγραμματίζο-
νται από τις υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται. Στις πε-
ριπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη από τους δασικούς 
υπαλλήλους η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως στην παράγραφο 3 του 
επομένου άρθρου 3, αυτή παρέχεται σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις.

Άρθρο 3

Διενέργεια ελέγχου - Συνδρομή λοιπών Αρχών

1. Οι δασικοί υπάλληλοι, δύνανται να προβαίνουν στον 
έλεγχο ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων με 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 38 του Ν. 1845/1989 όπως ισχύει.

2. Όταν ο οδηγός αρνείται τον έλεγχο ή όταν δεν είναι 
δυνατή η διαπίστωση των στοιχείων της ταυτότητας του, 
οι δασικοί υπάλληλοι ζητούν αμέσως τη συνδρομή της 
Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος ή 
του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά 
περίπτωση.

3. Ο έλεγχος ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκι-
νήτων γίνεται σε κατάλληλα σημεία των δρόμων ώστε να 
αποφεύγεται η κυκλοφοριακή ανάσχεση ή συμφόρηση 
και ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

Άρθρο 4

Καθήκοντα

1. Οι δασικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ Γεωτεχνι-
κών και ΥΕ Δασοφυλάκων κατά τον έλεγχο σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του παρόντος και κατά την εκτέλεση όλων 
των υπηρεσιακών καθηκόντων τους υποχρεούνται:

1) Να φέρουν υπηρεσιακή στολή, χειμερινή ή θερινή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.

2) Να φέρουν πηλήκιο τύπου τζόκεϊ με το σήμα της Δα-
σικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος.

3) Να διαθέτουν υπηρεσιακή ταυτότητα, σύμφωνα με 
το άρθρο 5 του παρόντος την οποία επιδεικνύουν άμεσα 
στους ελεγχόμενους πριν από κάθε ενέργεια.

4) Να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προς επίδειξη έγ-
γραφα (απαγορευτικές διατάξεις κ.λπ.).

5) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση να προ-
βαίνουν άμεσα σε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες 
ενέργειες.

2. Οι δασικοί υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και TE κατά 
την εκτέλεση ελέγχων, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 38 
του Ν. 1845/1989, επιδεικνύουν υποχρεωτικά την υπη-
ρεσιακή τους ταυτότητα.

Άρθρο 5

Ταυτότητα

Οι δασικοί υπάλληλοι φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα 
διαστάσεων 8,5 Χ 5.5 εκατοστά, όπως φαίνεται στο προ-
σαρτώμενο παράρτημα Β'.

Στην εμπρόσθια όψη φέρει το εθνόσημο και στην οπί-
σθια όψη το σήμα της Δασικής Υπηρεσίας. Στην εμπρό-
σθια όψη υπάρχει πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του 
κατόχου της ταυτότητας, διαστάσεων 3 Χ 3.5 εκατοστά 
και αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κατόχου, η 
υπηρεσία (ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) και ο κλάδος στον οποίο 
ανήκει, καθώς και η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί.

Στην οπίσθια όψη αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, 
το όνομα πατρός, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυ-
τότητας, η υπηρεσία, η ειδικότητα και η ομάδα αίματος 
του κατόχου.

Άρθρο 6

Στολή

Οι ανωτέρω δασικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ 
Γεωτεχνικών και ΥΕ Δασοφυλάκων κατά τον έλεγχο και 
την εκτέλεση όλων των υπηρεσιακών τους καθηκόντων 
φέρουν υποχρεωτικά στολή χειμερινή ή θερινή, όπως 
φαίνεται στο προσαρτώμενο παράρτημα Α' αποτελού-
μενη από:

Α) ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ
α. Χιτώνιο τύπου τζάκετ χρώματος σκούρου πράσινου.
β. Παντελόνι χρώματος σκούρου πράσινου.
γ. Πουκάμισο χρώματος λαδί.
δ. Ζώνη χρώματος μαύρου.
ε. Υποδήματα (Μποτάκια) χρώματος μαύρου.
στ. Κάλτσες χρώματος μαύρου.
ζ. Πηλήκιο τύπου τζόκεϊ χρώματος σκούρου πράσινου.
Β) ΘΕΡΙΝΗ
α. Πουκάμισο χρώματος λαδί, με κοντά μανίκια.
β. Παντελόνι χρώματος σκούρου πράσινου.
γ. Γιλέκο χρώματος ανοικτού πράσινου.
δ. Ζώνη χρώματος μαύρου.
ε. Υποδήματα (Μποτάκια) χρώματος μαύρου.
στ. Κάλτσες χρώματος μαύρου.
ζ. Πηλήκιο τύπου τζόκεϊ χρώματος σκούρου πράσινου.
Διακριτικά
1. Στο αριστερό ημιθωράκιο του μπουφάν, του υπο-

κάμισου και στο τζόκεϊ, υπάρχει το σήμα της Δασικής 
Υπηρεσίας, ενώ αυτοκόλλητο αναγράφει το ονοματε-
πώνυμο του υπαλλήλου, τον κλάδο και την υπηρεσία 
που υπηρετεί.

Στο χιτώνιο και στο γιλέκο, που φέρουν δύο αντανα-
κλαστικές (φωσφορίζουσες) λωρίδες στο κάτω μέρος, 
αναγράφεται μπρος και πίσω στο ύψος του στήθους, με 
έντονα κίτρινα γράμματα η φράση «ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ».
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2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ρυθμίζονται λεπτομέρειες που αφορούν την 
στολή και την ταυτότητα των δασικών υπαλλήλων.

Άρθρο 7

Σήμα Δασικής Υπηρεσίας

(Τροποποίηση του Π.δ. 242/1993)
Το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 του Π. δ/τος 242/1993 

(ΦΕΚ Α’- 107) σήμα φέρει εφεξής κυκλικά τον τίτλο «Δα-
σική Υπηρεσία», όπως φαίνεται στο προσαρτώμενο πα-
ράρτημα Γ’.

Άρθρο 8

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
του παρόντος συνδημοσιευόμενα στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως τα κατωτέρω παραρτήματα:

Παράρτημα Α’ Σχέδιο Υπηρεσιακής Στολής δασικού 
υπαλλήλου

Παράρτημα Β’ Σχέδιο Υπηρεσιακής Ταυτότητας
Παράρτημα Γ’ Σχέδιο Σήματος Δασικής Υπηρεσίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β
ΣΧΕΔΙΟ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

5,5 εκατοστά

                                                 
                                       

                                           8,5 εκατοστά

 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
……………………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
…………………………..
     ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ………………………………..

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΔΑΣΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

…….ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ...……
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ:        ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 201..
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ 

& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

3,5 εκατοστά

        3 εκατοστά

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ …………………………
  FIRST – LAST NAME      …………………………
  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ            …………………………
  FATHERS NAME …………………………
  ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤ. …………………………
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ …………………………
  SERVICE …………………………
  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ …………………………
  POSITION …………………………
  ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ …………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.
ΣΗΜΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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Άρθρο 9

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης Δικαιωμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών
Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δικτύων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ  
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*01001972110160008*

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 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. 

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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