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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αναθεώρηση του καταλόγου των Εθνικών Αρχών.

2

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για την κάλυψη της αμιγούς εποχικής
ανάγκης λειτουργίας της δημοτικής κατασκήνωσης στην Παλιομηλιά Ελικώνα, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2021.

3

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Αρίστης
Γαλάνη, μέλους Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’αρ. 47557/6-7-2021
απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4611/A3-371
(1)
Αναθεώρηση του καταλόγου των Εθνικών Αρχών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 3 του άρθρου 11 και του άρθρου 14 του
ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.)
Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως
Ανεξάρτητης Αρχής» (Α΄ 38),
β. του π.δ. 73/2019 «Οργανισμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» (Α΄ 114),
γ. της υπό στοιχεία 22957ΕΞ2021/25.2.2021 απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)»,
(Υ.Ο.Δ.Δ. 140, και διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 149).
2. Την παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’
αρ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1951 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 για
την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 99/2013,
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα 20132017, και την παράτασή του έως το 2020.
4. Το από 15-6-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με το οποίο διαβιβάσθηκε
ο κατάλογος των στατιστικών και από τον οποίο προκύπτει ότι το Υπουργείο αναπτύσσει, παράγει και διαχέει
ευρωπαϊκές στατιστικές που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Πρόγραμμα
(ΕΣΠ) και διαβιβάζονται στη Στατιστική Υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Αναθεωρούμε τον κατάλογο των Εθνικών Αρχών,
λαμβάνοντας υπόψη τo υπό στοιχείο (4) έγγραφο του
σκεπτικού της απόφασης αυτής, και ορίζουμε ως Εθνικές
Αρχές τους ακόλουθους Φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος:
- Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
- Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Υπουργείο Εσωτερικών
- Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Τράπεζα της Ελλάδος
- Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
- Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 13 Ιουλίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. απόφ. 69
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για την κάλυψη της αμιγούς εποχικής
ανάγκης λειτουργίας της δημοτικής κατασκήνωσης στην Παλιομηλιά Ελικώνα, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2021.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
3. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο
του ΓΛΚ «Παροχή Οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015» (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).
4. Την υπ’ αρ. 27/24-3-2021 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου περί οργάνωσης και λειτουργίας της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση «Παλιομηλιά
Ελικώνα» για το έτος 2021 σε τέσσερις κατασκηνωτικές
περιόδους από 1-7-2021 έως 12-8-2021.
5. Την υπ’ αρ. 105211/1014/21-5-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΤ07ΛΗΛΦΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
περί χορήγησης άδειας λειτουργίας της παιδικής κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση «Παλιομηλιά
Ελικώνα».
6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.37641/1450/30-8-2016
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή, από φυσικά πρόσωπα
ή νομικά πρόσωπα ή από δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς ή οργανώσεις» (Β΄2712).
7. Την εκάστοτε ισχύουσα κοινή υπουργική απόφαση
σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
COVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας, σύμφωνα με
την οποία επιτρέπεται η λειτουργία κατασκηνώσεων,
παιδικών εξοχών και κατασκηνώσεων για ΑμεΑ, με υποχρεωτική τήρηση κανόνων λειτουργίας, απαιτήσεων και
διαδικασιών του εκάστοτε Παραρτήματος 18, το οποίο
τη συνοδεύει.
8. Την υπ’ αρ. 153/8-6-2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής ( ΑΔΑ Ω18ΗΩΛΗ-ΓΑΞ) περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την
κάλυψη της αμιγούς εποχικής ανάγκης λειτουργίας της
δημοτικής κατασκήνωσης στην Παλιομηλιά Ελικώνα.
9. Την υπ’ αρ. 55/28-6-2021απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ο 0 ΔΩΛΗ-1ΩΒ) περί μερικής τροποποίησης της υπ’ αρ. 27/2021 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου ως προς τις κατασκηνωτικές περιόδους, με
λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου 23-8-2021.
10. Την υπό στοιχεία 66/Α.Π. 12387/9-7-2021 απόφαση
του Δημάρχου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 9ΡΙΥΩΛΗ-ΜΥΣ), περί
πρόσληψης προσωπικού, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της κατασκήνωσης έως και τις 23-8-2021, για την κάλυψη της αμιγούς
εποχικής ανάγκης λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στην Παλιομηλιά Ελικώνα,
με τις εξής ειδικότητες:
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• Ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ως
Αρχηγό - Συντονιστή
• Ένα (1) άτομο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , ως
Κοινοτάρχη Επιμελητή
• Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων
• Δύο (2) άτομα ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
• Δύο (2) άτομα Γενικών Καθηκόντων
• Ένα (1) άτομο ΔΕ Μαγείρων
11. Τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας της δημοτικής κατασκήνωσης κατά τη θερινή περίοδο, οι οποίες
επιτάσσουν λόγω της φύσης της - παροχή με τη μορφή ομαδικής διαβίωσης σε παιδιά, διαμονή, διατροφή,
άθληση, ψυχαγωγία και εκπαίδευση - τη λειτουργία της
σε εικοσιτετράωρη βάση, με το απαραίτητο κατά τον
νόμο αριθμό στελεχών και προσωπικού να διαμένει στην
κατασκήνωση και να παρέχει τις υπηρεσίες του καθ’ όλη
τη διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου.
12. Τις ανάγκες για την ασφαλή λειτουργία της δημοτικής κατασκήνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε ισχύουσας κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με
τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 στο
σύνολο της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η λειτουργία κατασκηνώσεων, παιδικών εξοχών και
κατασκηνώσεων για ΑμεΑ, στο πλαίσιο προστασίας των
κατασκηνωτών καθώς και των στελεχών και προσωπικού
της δημοτικής κατασκήνωσης, ενόψει των αυξημένων
κινδύνων και προστασίας από την επιδημία από τον κορωνοϊό SARS-CoV - 2.
13. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση θα αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
13057/13-7-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας,
από τις πιστώσεις των κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021:
α) Κ.Α 15/6042.001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για έκτακτους υπαλλήλους Κατασκήνωσης» με
πίστωση 3.210,00 ευρώ.
β) Κ.Α 15/6054.004 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)
εκτάκτων υπαλλήλων Κατασκήνωσης με πίστωση
4.628,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία πέραν του
ωραρίου απασχόλησης των εργάσιμων ημερών και κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες) όπως Σάββατο - Κυριακή, και τις νυχτερινές ώρες, έως σαράντα (40) ώρες ανά
υπάλληλο κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της
Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων, έως
και 23-8-2021, για τους κάτωθι υπαλλήλους με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Λεβαδέων που αποτελούν το στελεχιακό δυναμικό
της δημοτικής κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων,
για την κάλυψη των αυξημένων λειτουργικών αναγκών
για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της Δημοτικής
Κατασκήνωσης στη θέση Παλιομηλιά Ελικώνα:
Α/Α

Ειδικότητα Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Αριθμός Υπαλλήλων

1.

Συντονιστής, Αρχηγός

1 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

2.

Κοινοτάρχης, Επιμελητής

1 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

3.

Κοινωνικός Επιστήμονας

1 ΠΕ Ψυχολόγων

4.

Προσωπικό Καθαριότητας 2 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
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5.

Γενικά Καθήκοντα

2 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

6.

Προετοιμασία γευμάτων

1 ΔΕ Μαγείρων

Β. Επισημαίνεται ότι η έγκριση της ως άνω υπερωριακής απασχόλησης στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ισχύει μέχρι τη
λήξη των συμβάσεών τους.
Γ. Οι δαπάνες για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας του πιο πάνω προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία της δημοτικής κατασκήνωσης και τις αυξημένες
λειτουργικές ανάγκες για την ασφαλή λειτουργία αυτής
θα καλυφθεί από τις κάτωθι αντίστοιχες εγγεγραμμένες
πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021:
Πίστωση
2021 (ευρώ)

Κ.Α Εξόδων

Περιγραφή κωδικού

15/6042.001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
για έκτακτους υπαλλήλους Κατασκήνωσης

3.210,00

15/6054.004

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ (ΕΦΚΑ)
εκτάκτων υπαλλήλων Κατασκήνωσης

4.628,00

Δ. Με απόφαση του Δημάρχου Λεβαδέων θα ορίζεται
το προσωπικό με ονομαστικό κατάλογο και οι αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λιβαδειά, 13 Ιουλίου 2021
Ο Δήμαρχος
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6. Την υπ’ αρ. 20147753/16-12-2014 πράξη του Πρύτανη (Β΄ 3514 και Β΄ 69/2015 διόρθωση σφάλματος)
(ΑΔΑ: Ω222469Β7Τ-ΡΕΝ), με την οποία εντάχθηκε στην
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
με ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στις 12-1-2015.
7. Το υπ’ αρ. 2021070602/6-7-2021 έγγραφο του Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών με συνημμένη την από 24-6-2021 απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, περί καθορισμού του
γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος.
8. Την υπ’ αρ. 2021052101/21-5-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Πανεπιστημίου, διαπιστώνουμε:
Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Αρίστης Γαλάνη,
μέλους του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι: «Διαχείριση Δικτύων Ευρυζωνικής Πρόσβασης», όπως καθορίστηκε στην από 24-6-2021 απόφαση της Κοσμητείας
της οικείας Σχολής, ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία η
ανωτέρω υπηρετεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 12 Ιουλίου 2021
Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
Ι

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
I

Αριθμ. 20214625
(3)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Αρίστης Γαλάνη, μέλους Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114).
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/
2016 (Α’ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ:
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 3469/2006 (Α΄ 131).
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

(4)
Στην υπ’ αρ. 47557/6-7-2021 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα
«Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ
και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης», που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων (Β΄ 3052), στη σελίδα 39534, στην Α΄ στήλη
διορθώνεται το εσφαλμένο:
«5.α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης
e-ΕΦΚΑ Γ΄ Εύβοιας με έδρα το Αλιβέρι και του Αποκεντρωμένου Τμήματος Β΄ Κοινωνικής Ασφάλισης Καρύστου, την 20η-7-2021»:
το ορθό:
«5.α) Την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης
e-ΕΦΚΑ Γ΄ Εύβοιας με έδρα το Αλιβέρι, του Αποκεντρωμένου Τμήματος Α΄ Κοινωνικής Ασφάλισης Κύμης και του
Αποκεντρωμένου Τμήματος Β΄ Κοινωνικής Ασφάλισης
Καρύστου, την 20η-7-2021.».
(Από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3146/19.07.2021

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.

*02031461907210004*

