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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

3 Ιουλίου 2019

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο.

2

Παράταση λειτουργίας συλλογικών οργάνων της
παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4495/2017
(Α΄ 167), όπως ισχύει.

3

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής για το Β΄ εξάμηνο του 2019
και έως 31.12.2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος στην 6736/23.5.2019 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με θέμα “Υπαγωγή
του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «ΡΑΦΤΗΣ»,
(κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας) του Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου με την επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.»
στο καθεστώς ενίσχυσης του Δ΄ κεφαλαίου του
νόμου 4487/2017 (Α΄ 116)” που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 2231/Β΄/10.6.2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο.
1. Με την Φ.894/22/780929/Σ.1594/24 Ιουν. 2019 απόφαση του ΥΕΘΑ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
«Κώδικας Κοινωφελών Παρουσιών - Σχολαζουσών
Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185) όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 4223/2013
«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 287) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 28 του
ν. 4483/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στις διατάξεις της οδηγίας (Ε.Ε) 2016/881 (Α΄ 116),
β. του π.δ. 4/2019 «Διορισμός Υπουργoύ Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 4),
γ. των άρθρων 496, 498, 499 του Αστικού Κώδικα,

Αρ. Φύλλου 2739

γίνονται αποδεκτές οι παρακάτω δωρεές προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού):
α. Της εταιρείας M.S.G, Μεταφορική - Γενική Εμπορία
προϊόντων Α.Ε, η οποία συνίσταται σε είκοσι (20)
μπαταριές 12Vχ125Αh, συνολικής αξίας τριών χιλιάδων
τετρακοσίων (3.400) ευρώ, καθώς και πριστή ξυλεία 12
κυβικών μέτρων συνολικής αξίας δύο χιλιάδων εκατόν
πενήντα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (2.150,62 €).
β. Του Υπτγου ε.α. Κων/νου Καλημερίδη, η οποία συνίσταται σε μία (1) στολή υπ’ αριθμ. «2» με Ξίφος παλαιού τύπου και μία (1) στολής «Αφρικανικού Τύπου
Υπτγου», εκτιμώμενης συνολικής αξίας χιλίων εκατό
ευρώ (1.100,00 €).
γ. Του ιδιώτη Γεώργιου Δημητράκη, η οποία συνίσταται στο χρηματικό ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ
(10.000,00 €).
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/57691/7404
(2)
Παράταση λειτουργίας συλλογικών οργάνων της
παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4495/2017
(Α΄ 167), όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) και ιδίως την
παράγραφο 2 του άρθρου 26, όπως είχε αντικατασταθεί
με το άρθρο 29 ν. 4513/2018, (Α΄ 9) και με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 ν. 4546/2018 (Α΄ 101).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του υπουργείου Ναυτιλίας και
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Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» (Α΄ 208).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
210).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).» (Α΄ 160).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργού,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 28).
9. Την 13901/27.2.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εσωτερικών Ελευθερία Χατζηγεωργίου»
(Β΄ 717).
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση θητείας οργάνων και επιτροπών
Παρατείνεται από τη λήξη τους έως τις 30.12.2019 η θητεία των υφιστάμενων οργάνων που λειτουργούν μέχρι
τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων των άρθρων
13 παρ. 3, 15 παρ. 4-6 και 24 παρ. 5-8 του ν. 4495/2017,
και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, αυτές που τους είχαν
αποδοθεί πριν τη δημοσίευση του ν. 4495/2017, καθώς
και αυτές που ορίζονται σε αυτόν.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Εσωτερικών

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Αριθμ. 4151.12- 05/01/2162
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής για το Β΄ εξάμηνο του
2019 και έως 31.12.2019.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
β) Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/
16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
γ) Του π.δ. 1/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Αιγαίου» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
με το π.δ. 326/2000.
δ) Του π.δ. 215/2007 (ΦΕΚ 241/Α΄/25.10.2007) «Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και
στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
ε) Του άρθρου 1 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/
29.4.2013) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
στ) Του άρθρου 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανασυγκρότηση Υπουργείων».
ζ) Του π.δ. 13/2018 (ΦΕΚ 26/Α΄/20.2.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
2. Την αριθμ. Υ64/14.9.2018 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 3986/Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό.
3. α) Την άμεση αντιμετώπιση από τη Δ/νση Περιβάλλοντος υποθέσεων που σχετίζονται με τη διενέργεια
εκτάκτων αυτοψιών των παραδοσιακών οικισμών των
διατηρητέων κτιρίων, των αξιόλογων κτιρίων, των περιοχών που χρήζουν ιδιαίτερη προστασία, των περιοχών
και των κτιρίων και έχουν πληγεί από τον σεισμό της
12.6.2017 (Βρύσα κλπ) καθώς και με τον έλεγχο πολεοδομικών μελετών, τροποποιήσεων ρυμοτομικών σχεδίων κλπ στο χώρο ευθύνης της. β) Την προετοιμασία και
πραγματοποίηση από την Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της οργάνωσης των Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης
«AEGEAN REGATTA 2019», της «Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου 2019» των «Αιγαιοπελαγίτικων
Αγώνων Στίβου 2019», την υλοποίηση της Νησιωτικής
Πολιτικής όπως προβλέπεται στο ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
άλλες διατάξεις» και στο π.δ. 13/2018 (ΦΕΚ 26/Α΄). γ) Την
προετοιμασία από την Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων για την
διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Τμημάτων (συμπλήρωση Υπηρεσιακών Σημειωμάτων των υποψηφίων), διοικητική υποστήριξη του Ενιαίου Συστήματος Κινητικό-
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τητας των υπαλλήλων της ΓΓΑΙ&ΝΠ. δ) Την απρόσκοπτη
εφαρμογή του νέου θεσμού του μεταφορικού ισοδύναμου σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις στους τομείς
των μετακινήσεων, της μεταφοράς αγαθών και καυσίμων.
4. Την Α.Π. 2840.57-00/107472019/11.6.2019 (ΑΔΑ:
ΩΜ094653ΠΩ-ΟΔΦ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
5. Τις πιστώσεις του ΑΛΕ 21020201001 του τακτικού
προϋπολογισμού έτους 2019 της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου (Ειδ.Φορέας 1041-203-0000000),
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και έως 31.12.2019 την απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου και εφόσον προκύψει υπηρεσιακή ανάγκη, μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα ανά υπάλληλο έως
31.12.2019, το πολύ για δέκα πέντε (15) υπαλλήλους που
υπηρετούν σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας καθώς και στις περιφερειακές υπηρεσίες
της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και εργασιακής
σχέσης (μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου), συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων στις υπηρεσίες αυτές καθώς και
των διατιθέμενων που δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα υπαλλήλων.
2. Με μηνιαίες αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα ορίζονται
τα ονομαστικά κλιμάκια απασχόλησης κατά κλάδο και
ο ονομαστικός κατάλογος με τις ώρες απασχόλησης των
αντιστοίχων υπαλλήλων.
3. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της ΓΓΑΙ&ΝΠ, θα
βεβαιώνουν για τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου για τους υπαλλήλους
των Διευθύνσεών τους. Ειδικότερα για τους υπαλλήλους
του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και
Δημοσίων Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος
ΠΑΜ-ΠΣΕΑ η υπερωριακή τους απασχόληση θα βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο Διοικητικής Υποστήριξης.
4. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού, της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
(Ειδ.Φορέας 1041-203-0000000, ΑΛΕ 2120201001) τρέχοντος έτους, ύψους περίπου τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(4.000,00 €) για το Β’ εξάμηνο του 2019.
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5. Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει στον ΑΛΕ
2120201001 πίστωση ποσού εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500,00 €) για το οικονομικό έτος 2019, ενώ για
το Β’ εξάμηνο του 2019 στον ανωτέρω ΑΛΕ 2120201001
υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ύψους τεσσάρων χιλιάδων
ευρώ (4.000,00 €).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 24 Ιουνίου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην 6736/23.5.2019 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2231/Β΄/10.6.2019 στη σελ. 24913
στη στήλη β΄, στον στίχο 16ο εκ των άνω διορθώνεται:
το εσφαλμένο «Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο πληροί τα πολιτιστικά κριτήρια όπως ορίζονται στον Πίνακα
Α του Παραρτήματος 3 της 923/2018 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 1138 Β΄) έχοντας συγκεντρώσει γενική
συνολική βαθμολογία 11 βαθμούς, με προβλεπόμενη
αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 10 βαθμούς»
στο ορθό «Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο πληροί
τα πολιτιστικά κριτήρια όπως ορίζονται στον Πίνακα Α
του Παραρτήματος 3 της 923/2018 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 1138 Β΄) έχοντας συγκεντρώσει γενική
συνολική βαθμολογία 36 βαθμούς, με προβλεπόμενη
αναγκαία ελάχιστη συνολική βαθμολογία τους 20 βαθμούς. Για την Κατηγορία Δ, σύμφωνα με το Παράρτημα 3
παρ. 4 της υπ’ αρ. 923/2018 (Β΄1138) κοινής υπουργικής απόφασης, πληροί τα ως άνω πολιτιστικά κριτήρια
έχοντας συγκεντρώσει γενική συνολική βαθμολογία 11
βαθμούς, με προβλεπόμενη αναγκαία ελάχιστη συνολική
βαθμολογία τους 10 βαθμούς».
(Από το Υπουργείο Ψηφιακής
Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης)
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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 - 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02027390307190004*

