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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

6 Ιουλίου 2022

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός αριθμού θέσεων στο Νοσηλευτικό
Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), που
πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από
τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/
1692/27.6.2006 απόφασης «Καθιέρωση ωρών
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»
(Β’ 769).

3

Σύσταση Επιτροπών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 62054
(1)
Καθορισμός αριθμού θέσεων στο Νοσηλευτικό
Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ),
που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.
Ο YΠOYPΓOΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα
για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και
άλλες διατάξεις» (Α’ 220), όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4611/2019 (Α’ 73).

Αρ. Φύλλου 3510

2. Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4765/2021
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6).
3. Το άρθρο 53 του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την
ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα “AΡΓΟΣ” και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 169).
4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(A’ 133).
5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/
16.7.2020 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, με την οποία εγκρίθηκε η
κίνηση διαδικασιών πλήρωσης είκοσι ενός (21) θέσεων
μόνιμου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ).
6. Το υπό στοιχεία Φ.471α/5110/26.5.2022 έγγραφο
του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού για την έκδοση απόφασης καθορισμού θέσεων που
θα πληρωθούν από άτομα προστατευόμενα από τον
ν. 2643/1998.
7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
8. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).
9. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε τον συνολικό αριθμό των θέσεων
εργασίας στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου
Στρατού (ΝΙΜΤΣ), που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998, σε μία (1).
Β. Κατανέμουμε την ανωτέρω θέση ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙA
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ν. 2643/1998

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού
Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ)

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑμεΑ

1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/49/οικ. 10705
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/
1692/27.6.2006 απόφασης «Καθιέρωση ωρών
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων
των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»
(Β’ 769).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 6 του άρθρου 1 της από 29.12.1980 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α΄ 299), που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄126),
β) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
δ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
2. α) την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006
(Β’ 769) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011
(Β’1659), ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/29/1329/31.1.2020 (Β’ 409) και
ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/43/7600/31.5.2022 (Β’2995) υπουργικές
αποφάσεις,
β) την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/22055/27.8.2007
(Β’ 1769) απόφαση.
3. Το υπό στοιχεία ΔΥΜΣ/Φ.5/10/24434/15.6.2022 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών,
4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο και απρόσκοπτης και
άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων,
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η περ. στ’ της παρ. 2 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
οικ/1692/27.6.2006 (Β΄ 769) απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
«Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»,
αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων με πληθυσμό έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους
και στα οποία υπηρετούν τέσσερις (4) ή και περισσότεροι
υπάλληλοι, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) των Δήμων με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων και στα οποία υπηρετούν πέντε
(5) ή και περισσότεροι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομέ-
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νων των προϊσταμένων αυτών, λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ως εξής: από Δευτέρα ως και Παρασκευή
από 7:30 π.μ. έως 8:00 μ.μ., με ώρες εξυπηρέτησης κοινού
από 8:00 π.μ. έως 7:30 μ.μ. και το Σάββατο από 8:00 π.μ.
έως 2:00 μ.μ., με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8:00
π.μ. έως 1:30 μ.μ.
Η κατανομή των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του
ημερήσιου ωραρίου εργασίας του προηγούμενου εδαφίου γίνεται ως εξής: Οι δύο (2) ή τρεις (3), αντίστοιχα, εργάζονται σε πρωινή βάρδια από 07:30 έως 14:00. Οι δύο (2),
εκ περιτροπής, εργάζονται σε απογευματινή βάρδια από
13:30 έως 20:00. Το Σάββατο οι υπάλληλοι εργάζονται
εκ περιτροπής με τρόπο ώστε να αντιστοιχούν δύο (2)
εργάσιμα Σάββατα για κάθε υπάλληλο.
Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που δεν
λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο οι υπάλληλοι εργάζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7:30 π.μ.
έως 3:30 μ.μ. και η είσοδος του κοινού στα Κ.Ε.Π. αυτά
γίνεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 7:45 π.μ.
έως 3:00 μ.μ.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ 28/36787/2022
(3)
Σύσταση Επιτροπών στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».
Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. α) Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147) και ιδίως του άρθρου 221 αυτού, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
108 του ν. 4782/2021 (Α΄36),
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176) «Διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),
γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(Α΄ 143),
δ) του ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012),
Β) Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3419/2005 (Α΄297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265) και
ειδικότερα την παρ. 8 του άρθρου 58 αυτού,
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ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
στ) των άρθρων 1 και 19 του ν. 3213/2003 «Δήλωση
και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων
μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων»
(Α΄309),
ζ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του
κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 45),
η) του ν. 2477/1997 «Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα
Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 59),
θ) του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες
ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α΄220),
ι) του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες
διατάξεις» (Α΄10),
ια) του π.δ. 273/1999 (Α΄ 229) «Κανονισμός λειτουργίας
του Συνηγόρου του Πολίτη» (Α΄229).
2. Την υπ΄ αρ. 13249/4-2-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ.- Ε.Ο.Χ.) περιόδου 2014-2021 - Κατανομή των πόρων» (Β΄526).
3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος
του Πολίτη»:
Α. Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης διαγωνισμών,
με αντικείμενο τη διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών
και παροχής υπηρεσιών της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της συγκέντρωσης των προσφορών, όπου
απαιτείται, της αποσφράγισης αυτών, της αξιολόγησης
των φακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής
των προσφερόντων ή υποψηφίων, της αξιολόγησης
των υποβληθέντων προσφορών, της εισήγησης του
αποκλεισμού των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη
διαδικασία, της απόρριψης των προσφορών, της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων, της αποδέσμευσης των
εγγυήσεων, της ματαίωσης της διαδικασίας, καθώς και
της επίλυσης παντός, εν γένει, θέματος που προκύπτει
κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
Η Επιτροπή είναι τριμελής και συγκροτείται από ειδικούς επιστήμονες ή από υπαλλήλους κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων που υπηρετούν στην Αρχή με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας. Στην ανωτέρω επιτροπή, όταν πρόκειται για
τη διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια ειδών πληροφορικής, καθώς και
παροχής εργασιών πληροφορικής, μετέχει σ΄ αυτή, με
αντικατάσταση του αντίστοιχου μέλους της επιτροπής,
ένας (1) ειδικός επιστήμονας ή υπάλληλος κλάδου ΠΕ ή
ΤΕ Πληροφορικής της Αρχής, με αντίστοιχη εξειδίκευση, βάσει του τίτλου σπουδών ή ειδικής εμπειρίας, στην
Πληροφορική.
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Β. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής πάσης
φύσεως προμηθειών και υπηρεσιών, με αντικείμενο την
παρακολούθηση, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του
πάσης φύσεως προμηθευόμενου υλικού, αναλώσιμου ή
μη, καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών, που εκτελούνται για τις ανάγκες της Αρχής, ανεξαρτήτως ποσού
και διαδικασίας ανάθεσης/σύμβασης. Εισηγείται για όλα
τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της
σύμβασης, προβαίνοντας σε λειτουργικούς ή επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου,
εφόσον αυτό προβλέπεται από σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί
και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων
της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω όρων.
Η Επιτροπή είναι τριμελής και συγκροτείται από ειδικούς επιστήμονες ή από υπαλλήλους κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ όλων των κλάδων/
ειδικοτήτων που υπηρετούν στην Αρχή με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας. Στην ανωτέρω επιτροπή, όταν πρόκειται
για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων που
άπτονται ειδών πληροφορικής, καθώς και εργασιών που
άπτονται της πληροφορικής, μετέχει σ΄ αυτή, με αντικατάσταση του αντίστοιχου μέλους της επιτροπής, ένας (1)
ειδικός επιστήμονας ή υπάλληλος κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής της Αρχής, με αντίστοιχη εξειδίκευση, βάσει του
τίτλου σπουδών ή ειδικής εμπειρίας, στην Πληροφορική.
Γ. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών
με αντικείμενο την αξιολόγηση των προβλεπόμενων
ενστάσεων και προσφυγών στις διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών κατά το
στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης, που υποβάλλονται
ενώπιον της Αρχής.
Η Επιτροπή είναι τριμελής και συγκροτείται από ειδικούς επιστήμονες ή από υπαλλήλους κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων/ειδικοτήτων που υπηρετούν στην Αρχή με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας. Στην ανωτέρω επιτροπή, όταν πρόκειται για
την αξιολόγηση ενστάσεων και προσφυγών σε συμβάσεις που αφορούν την προμήθεια ειδών πληροφορικής,
καθώς και υπηρεσιών που άπτονται της πληροφορικής,
μετέχει σ΄αυτήν, με αντικατάσταση του αντίστοιχου
μέλους της επιτροπής, ένας (1) ειδικός επιστήμονας ή
υπάλληλος κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής της Αρχής,
με αντίστοιχη εξειδίκευση, βάσει του τίτλου σπουδών
ή ειδικής εμπειρίας, στην Πληροφορική.
2. Η θητεία των μελών των ανωτέρω Επιτροπών είναι
ετήσια και αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της
απόφασης ορισμού των μελών τους στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
3. Οι Επιτροπές λειτουργούν σύμφωνα, με τις ισχύουσες κάθε φορά, γενικές διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022
Ο Συνήγορος του Πολίτη
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3510/06.07.2022

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.

*02035100607220004*

