E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

49617
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την παραγωγικότητα και την
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

2

Αποδοχή δωρεάς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και
αναλωσίμων συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων
ευρώ (5.000 €), της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E. STAR Channel»
προς το Υπουργείο Εξωτερικών.

3

Ένταξη της Δέσποινας Τζανακάκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π.
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου
Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 114713 ΕΞ 2020
(1)
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την παραγωγικότητα και την
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει.
β) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄45).
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 άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις»
(Α’ 131).
ε) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-

Αρ. Φύλλου 4579

νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2010 (Α΄ 133).
ζ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.
η) Του π.δ. 147/2017«Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»(Α’ 192), όπως ισχύει.
2. α) Την υπό στοιχεία 82564 ΕΞ 2019/23.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση καθηκόντων μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, στον Χρήστο
Τριαντόπουλο του Γεωργίου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 537).
β) Την υπ’ αρ. 79595/30.7.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 507).
3. Την υπό στοιχεία 112186ΕΞ2020/06.10.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία βεβαιώνεται
ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό
έτος και για τα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ, αλλά με την
εν λόγω απόφαση καθορίζονται τα μέλη, το έργο και η
διάρκεια της εν λόγω ομάδας εργασίας.
4. Το υπ΄αρ. 103097/17.09.2020 αίτημα του Γενικού
Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας και
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Συστήνουμε στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Εργασίας
για την παραγωγικότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.
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Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα Εργασίας και
ορίζουμε τα μέλη της ως εξής:
1. Χρήστο Τριαντόπουλο του Γεωργίου, Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο.
2. Παναγιώτη Σταμπουλίδη του Γρηγορίου, Γενικό
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Παναγιώτη Λιαργκόβα του Γεωργίου, Πρόεδρο του
Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
(Κ.Ε.Π.Ε.).
4. Απόστολο Καραγκουνίδη του Αθανασίου, Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.
5. Σωτήριο Μασγανά του Γεωργίου, Διευθυντή Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
6. Σοφία Μάντζαρη του Γεωργίου, συνεργάτιδα στο
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Χρήστο Τσαπακίδη του Κυριάκου, συνεργάτη στο
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονομικών.
8. Ελένη Αθανασάκη του Γεωργίου, συνεργάτιδα στο
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
9. Σταματίνα Χαραλαμποπούλου του Θωμά, με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, Προϊσταμένη της
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενικής
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών.
10. Ελένη Βρέντζου του Μενελάου, με βαθμό Α’ του
κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Β’ τμήματος
της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών.
11. Αλέξανδρο Κατσιμήχα του Ελευθερίου, με βαθμό
Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο του Δ΄
τμήματος της Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής
και Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών .
12. Δήμητρα Ντέρτσου του Μιχαήλ, με βαθμό Α’ του
κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Γ’ τμήματος της
Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
του Υπουργείου Οικονομικών.
13. Σουλτάνα Φιλιππίδου του Γεωργίου, με βαθμό Α’
του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Εισηγήτρια του τμήματος Δ’ της Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής
και Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών .
14. Αγγελική Αντωνοπούλου του Γεωργίου, δικηγόρο
Αθηνών.
15. Αντώνη Πλαγερά του Αποστόλου, ΕκπαιδευτικόΣύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κέντρου Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
Λάρισας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τεύχος B’ 4579/16.10.2020

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο
αναπληρώνει το υπ΄ αρ. 2 μέλος της παρ. Β.
Γ. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Χρήστος Τσαπακίδης με αναπληρώτριά του, τη Σοφία Μάντζαρη.
Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η διαμόρφωση
καθεστώτος κινητροδότησης για την παραγωγικότητα
και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, μέσω της αύξησης του μεγέθους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο θα εξεταστούν - ενδεικτικά- οι εξής
παράμετροι:
- η δημιουργία νέας μορφής αστικής επιχειρηματικής
σύμπραξης,
- η προώθηση μετασχηματισμού σε ανώτερη μορφή
εταιρικού σχήματος,
- η δημιουργία πλαισίου προώθησης συγχωνεύσεων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
- η διαμόρφωση κινήτρων για εξωστρεφή clusters
και προώθηση σχημάτων αρωγής και καθοδήγησης
(mentoring).
Ε. Ο Πρόεδρος μπορεί να ζητά πληροφορίες και στοιχεία και από φορείς που δεν συμμετέχουν στην ομάδα
και να καλεί στις συνεδριάσεις και εκπροσώπους άλλων
υπηρεσιών ή φορέων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
ΣΤ. Για τα μέλη της ομάδας εργασίας δεν προβλέπεται
αποζημίωση.
Ζ. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει στο κτίριο όπου
στεγάζεται το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (Καρ.
Σερβίας 8, 105 62, Αθήνα) ή μέσω τηλεδιάσκεψης.
Οι συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας πραγματοποιούνται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των
δημοσίων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από
υπερωριακή απασχόληση. Η ομάδα εργασίας έχει διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Oκτωβρίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

(2)
Αποδοχή δωρεάς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και
αναλωσίμων συνολικής αξίας πέντε χιλιάδων
ευρώ (5.000€), της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E. STAR Channel»
προς το Υπουργείο Εξωτερικών.
Με την υπ΄αρ. 47914/12.10.2020 απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
«Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 185), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110), γί-
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νεται αποδεκτή η από 02.10.2020 πρόταση δωρεάς, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων συνολικής αξίας
πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E. STAR Channel»
προς το Υπουργείο Εξωτερικών, ήτοι:
- οκτώ (8) επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών
τύπου NB HP15-dw2005nv και οκτώ (8) mouse τύπου
Logitech M90
- τριών (3) πολυμηχανημάτων τύπου HP Deskjet plus
4120
- οκτώ (8) αδειών Microsoft Office 2019
- αναλωσίμων (μελάνια και χαρτιά εκτυπωτή).
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 1835
(3)
Ένταξη της Δέσποινας Τζανακάκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π.
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15θ του άρθρου 15 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 114), του άρθρου 29 και την παρ. 4 του άρθρου 79 του
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195) και τις διατάξεις του
άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).
2. Την υποπαρ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/
2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄ 32).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/
2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας
και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 118/2002 «Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των
μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 99).
5. Το υπό στοιχεία 59950/Ζ2/6-4-2017 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση
και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 20 του
ν. 4452/2017 (Α΄ 17) διατάξεων, που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας».
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6. Την υπ΄αρ. 7284/7-10-2003 πρυτανική πράξη διορισμού της Δέσποινας Τζανακάκη σε κενή οργανική θέση
Ε.Τ.Ε.Π. (Ν.Π.Δ.Δ. 12/2004).
7. Την υπ΄αρ. 1920013128/13-12-2019 αίτηση για ένταξη της μέλους Ε.Τ.Ε.Π. Δέσποινας Τζανακάκη σε θέση
Ε.ΔΙ.Π. της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας,
κατόχου Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με γνωστικό
αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που
θεραπεύει το Ίδρυμα.
8. Την από 22-1-2020 απόφαση της Συνέλευσης της
Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος, περί ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
για την ένταξη της Δέσποινας Τζανακάκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π.
9. Την από 6-2-2020 εισήγηση για την ως άνω ένταξη
της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
10. Την από 26-2-2020 απόφαση της Συνέλευσης της
Ιατρικής Σχολής, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της
Δέσποινας Τζανακάκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π και διαπιστώθηκε
ότι το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών της είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα
που θεραπεύει το Ίδρυμα.
11. Το υπ΄αρ. 1920022324/5-3-2020 έγγραφο της Ιατρικής Σχολής.
12. Την από 19-5-2020 απόφαση της Συγκλήτου περί
μεταφοράς μιας κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π. στην Ιατρική Σχολή για την ένταξη της Δέσποινας Τζανακάκη.
13. Την υπ’ αρ. 2020009342/20-5-2020 βεβαίωση της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.
14. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ενδιαφερόμενης.
15. Το υπό στοιχεία 90942/Β1/13-7-2020 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Την ένταξη της Δέσποινας Τζανακάκη του Εμμανουήλ,
μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ βαθμίδας Α΄, της Ιατρικής Σχολής, σε κενή οργανική θέση της προβλεπόμενης στο
άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορίας μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος,
ΠΕ κατηγορίας Α΄ βαθμίδας, με αντίστοιχη κατάργηση
της θέσης που κατείχε, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
Η εντασσόμενη υπάλληλος κατανέμεται στην Ιατρική
Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος.
Με την παρούσα πράξη ανακαλείται η υπ΄αρ. 1416/
11-6-2020 όμοια, λόγω εκδόσεως του υπό στοιχεία
90942/Β1/13-7-2020 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 5093/21-9-2020).
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020
O Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4579/16.10.2020

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.

*02045791610200004*

