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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

2

Τροποποίηση της αριθμ. οικ.13822/1089/2.5.2014
(Β΄ 1227) υπουργικής απόφασης σχετικά με τα
«Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων»
ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των
οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και
του ΟΓΑ.

3

Τροποποίηση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 248/71/15.3.2002
«Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης
Ηλεκτρονικής Υπογραφής».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./
93/2397/22.9.2016 απόφαση του αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3129/
τ.Β΄/29.9.2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 22830/13.7.2016
(1)
Σύσταση οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του
N. 3320/2005 «Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 48 Α΄),
β) τις διατάξεις των παρ. 20 και 21 του άρθρου ένατου
του N. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτι-
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κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
(ΦΕΚ 54 Α΄),
γ) 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 (ΦΕΚ 98 Α΄),
δ) τις διατάξεις του Π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου» (ΦΕΚ 235 Α΄),
ε) τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.λπ.» (ΦΕΚ 147 Α΄).
3. Τη με αριθμό Υ21/6.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144 Β΄).
4. Τη με αριθμό Υ29/8.10.2015 απόφαση «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).
5. Τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./44/οικ.27066/20.8.2015
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορά στην κατανομή προσωπικού έτους 2015.
6. Τη με αριθμό 58310/4021/31.5.2016 βεβαίωση της
Οικονομικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, η οποία ανέρχεται σε είκοσι
εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (29.200,00 €), περίπου, η
οποία για το τρέχον έτος ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες
διακόσια ευρώ (12.200,00 €) και θα αντιμετωπισθεί από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου (Φ. 994-10 Ε.Φ. 071), αποφασίζουμε:
Συστήνουμε στον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
δύο (2) οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ως εξής:
Α/Α
Κατηγορία
Ειδικότητα
1.
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2.
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
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(Αριθμ. βεβ. πρόβλεψης πίστωσης Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Ν. Αχαΐας: 5888/15.9.2016).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2016
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών
και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ.43424/2458/26.9.2016
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. οικ.13822/1089/2.5.2014
(Β΄ 1227) υπουργικής απόφασης σχετικά με τα
«Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων»
ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των
οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και
του ΟΓΑ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) «Καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με
το άρθρο 42 του Ν. 4410/2016 (Α΄ 141),
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του αρθ. 101 του Ν. 4172/
2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του
Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις » (Α΄ 167).
3. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄ 29)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98 ).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
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Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. οικ.13822/1089/2.5.2014
(Β΄ 1227) υπουργική απόφαση σχετικά με τα «Κριτήρια
προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων
για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών
Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του
ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ ως εξής:
Στο τέλος της ως άνω απόφασης προστίθεται η εξής
παράγραφος:
«Κατ' εξαίρεση των ανωτέρων κριτηρίων, στο Κ.Ε.Α.Ο.
διαβιβάζεται κάθε βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, η οποία
υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων
(150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.»
Κατά τα λοιπά η αριθμ. οικ. 13822/1089/2.5.2014
(Β΄ 1227) υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 775/5
(3)
Τροποποίηση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 248/71/15.3.2002
«Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής».
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82), Ρυθμίσεις
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις, και ιδίως τα άρθρα 6 παρ. 2,
άρθρο 12, εδάφιο κε' και ιδίως κεγ, λστ', 14 και 68.
β. Το Π.δ. 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» (ΦΕΚ 125/Α/2001), ιδίως το άρθρου 4 παρ. 8.
γ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 248/71 «Κανονισμός παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής», (ΦΕΚ 603/Β/2002).
δ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14.2.2006 «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ
314/Β/16.3.2006).
ε. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 766/15/15.6.2016 «Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση
της ΕΕΤΤ ΑΠ. 248/71/15.3.2002 «Κανονισμός Παροχής
Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής».
στ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε εις βάρος του Προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,
αποφασίζει:
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Άρθρο 1
Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ
ΑΠ.: 248/71/15.3.2002 (ΦΕΚ 603/Β/16.5.2002)
Η απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 248/71/15.3.2002 «Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής
Υπογραφής» τροποποιείται ως ακολούθως:
Η παρ. 2, του άρθρου 10, τροποποιείται ως εξής:
«Κατά την έναρξη των εργασιών του, κάθε εγκατεστημένος στην Ελλάδα Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης
γνωστοποιεί εγγράφως τα ακόλουθα στοιχεία στην ΕΕΤΤ,
τα οποία καταχωρούνται στο Μητρώο:
α. ονοματεπώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση/έδρα, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ιστοσελίδα του Παρόχου,
β. νομική μορφή, νόμιμοι εκπρόσωποι και τυχόν αντίκλητος του Παρόχου,
γ. αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και αρμόδια
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ),
δ. αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.),
ε. πλήρη στοιχεία των εκπροσώπων επικοινωνίας με
την ΕΕΤΤ,
στ. πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με το κοινό προκειμένου να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ,
ζ. παρεχόμενες υπηρεσίες.».
Η περίπτωση δ) της παρ. 3 του άρθρου 10 τροποποιείται ως εξής:
«δ) πιστοποιητικά εκδοθέντα από τις αρμόδιες Δημόσιες ή Δικαστικές Υπηρεσίες από τα οποία να προκύπτει
αν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση ή αν έχουν κατατεθεί σχετικές προς
αυτά αιτήσεις καθώς και αν τελεί υπό εκκαθάριση και
τα οποία οφείλει να ανανεώνει και να υποβάλλει στην
ΕΕΤΤ ετησίως εκτός εάν στο μεταξύ υπάρξει μεταβολή
ως προς τα ανωτέρω, οπότε και ο πάροχος οφείλει να
υποβάλλει το αντίστοιχο πιστοποιητικό πριν την παρέλευση του έτους και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1)
μηνός από τότε που επήλθε η εν λόγω μεταβολή».
Η παρ. 5 του άρθρου 10, τροποποιείται ως εξής:
«Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην ΕΕΤΤ κάθε τροποποίηση
των στοιχείων τους που περιλαμβάνονται στο μητρώο
εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από
την επέλευσή της.».
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Η παρ. 6 του άρθρου 10, τροποποιείται ως εξής:
«Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης γνωστοποιούν
στην ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του
παρόντος, την παύση εργασιών τους. Η παύση αυτή σημειώνεται στο μητρώο».
Στο άρθρο 10, προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«7. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιου τέλους ύψους εκατό ευρώ
(€100). Το ως άνω τέλος για κάθε ημερολογιακό έτος θα
καταβάλλεται εντός του τελευταίου τριμήνου του αμέσως προηγουμένου έτους, με το 2017 να αποτελεί το
πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας διάταξης.
Η παρ. 3 του άρθρου 12 τροποποιείται ως εξής:
«Κατά τα λοιπά, για τις κυρώσεις ισχύουν οι διατάξεις
του Ν.4070/2012».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./93/2397/22.9.2016 απόφαση
του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3129/
τ.Β΄/29.9.2016, στη σελίδα 32707, β΄ στήλη, διορθώνεται
ο αριθμός πρωτοκόλλου:
από το εσφαλμένο:
«Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./93/2397»,
στο ορθό:
«Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./93/23978».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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.
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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

*02031563009160004*

