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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Μαΐου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του
Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88
παρ. 2 του Συντάγματος, για το έτος 2017.

2

Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής-νυχτερινής εργασίας Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και απογευματινής εργασίας υπηρεσίας ληξιαρχείου του Δήμου
Παιονίας.

3

Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό που υπηρετεί στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» για το Α’
εξάμηνο του 2017.

Αρ. Φύλλου 1671

3. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», αποφασίζουμε:
Ορίζουμε, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι
31-12-2017, ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος της
εκ των καθηγητών των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων της Χώρας συνθέσεως του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης
διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, τον
Φίλιππο Σπυρόπουλο του Κωνσταντίνου, καθηγητή
της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε αντικατάσταση του Σπυρίδωνα Φλογαΐτη του Ιωάννη, καθηγητή της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32072
(1)
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του
Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88
παρ. 2 του Συντάγματος, για το έτος 2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 88 παρ. 2 και 99 του Συντάγματος
και β) των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του
ν. 693/1977 (262 Α’), όπως η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του ν. 2172/1993 (207 Α’) και
γ) του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3038/2002.
2. Το με αριθμό ΔΥ 80/2017 πρακτικό συνεδριάσεως
της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε
συμβούλιο και σε δημόσια συνεδρίαση, που αφορά τη
συμπληρωματική κλήρωση για την αντικατάσταση ενός
αναπληρωματικού μέλους της εκ των καθηγητών των
Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων της Χώρας συνθέσεως του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2
του Συντάγματος, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα
μέχρι 31-12-2017.

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 8836
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής-νυχτερινής εργασίας Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και απογευματινής εργασίας υπηρεσίας ληξιαρχείου του
Δήμου Παιονίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού δικαίου
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(Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των ΔΕΚΟ του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005
(ΦΕΚ 314/Α’) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του αρ. 102 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/
28.03.2017 τ.Α’): Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016
και άλλες διατάξεις.
5. Την παρ. 2 του αρ. 31 του ν. 4258/2014.
6. Την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β’
του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’).
7. Τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στη
Δ/νση Καθαριότητας, Φωτισμού Περιβάλλοντος και
Πρασίνου του Δήμου και τον αριθμό των ληξιάρχων.
9. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Φωτισμού Περιβάλλοντος και Πρασίνου σύμφωνα με την οποία
η αντιμετώπιση των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Φωτισμού Περιβάλλοντος και Πρασίνου που δημιουργούνται κατά το έτος 2017 για απογευματινή-νυχτερινή
εργασία υπαλλήλων μονίμων, ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και ορισμένου χρόνου, λόγω της φύσεως του έργου που παρέχεται, η οποία επιβάλλει την παρέκκλιση από
το σύνηθες πρόγραμμα εργασίας και λόγω των δύσβατων
περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Γουμένισσας (Λιβάδια,
Γρίβα, Καστανερή) αλλά και της αυξημένης κυκλοφορίας
στην πόλη του Πολυκάστρου κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες, επιβάλλεται η αποκομιδή των σκουπιδιών
να γίνεται κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες. Τις
ανάγκες τις υπηρεσίας Ληξιαρχείου.
10. Την υπ’ αριθμ. 179/2016 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας «καθιέρωσης 24ωρης
λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Πρασίνου και 12ωρης λειτουργίας της
υπηρεσίας Ληξιαρχείου του Δήμου Παιονίας για το έτος
2016 και εφεξής» η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
13670/12.12.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 674/Β/3.3.2017.
11. Την υπ’ αριθμ. 8687/8.5.2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Παιονίας σχετικά με την ύπαρξη εγκεκριμένων
πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας
της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες για το έτος 2017 και συγκεκριμένα από τους
κωδικούς ΚΑ 20-6021.000, 20-6041.000, 20-6051.001, 206051.006 για την υπηρεσία Καθαριότητας-Ανακύκλωσης
και Κ.Α. 10-6012.000 και 10-6051.001 για την υπηρεσία
Ληξιαρχείου.
12. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση σύμφωνα με τον
προϋπολογισμό του 2017 μπορεί να ανέλθει στο ποσό
των 21.000,00 ευρώ στο σύνολο των παραπάνω ΚΑΕ.
13. Το γεγονός ότι γα το έτος 2017 θα πρέπει να καθιερωθεί απογευματινή και νυχτερινή εργασία για την ομαλή

Τεύχος Β’ 1671/16.05.2017

απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας
Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και της υπηρεσίας Ληξιαρχείου, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνουμε την υπερωριακή απογευματινή-νυχτερινή απασχόληση για τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Καθαριότητας Ανακύκλωσης, για την ομαλή, απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας
του Δήμου Παιονίας για το έτος 2017 ως ακολούθως:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

ΔΕ Οδηγών
Αυτ/των
Καθαριότητας

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4)

180

ΥΕ Εργάτες
Καθαριότητας

ΟΚΤΩ (8)

180

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΩΔΕΚΑ (12)

Εγκρίνουμε τα όρια των ωρών απασχόλησης των ανωτέρω εργαζομένων ως ακολούθως:
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού, θα συντάσσεται κάθε φορά από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας,
περί συγκροτήσεως συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/
37190/0026/21.06.2001 (ΦΕΚ 915/Β/17.07.2001) υπουργική απόφαση και στη συνέχεια με ευθύνη της υπηρεσίας
θα αναρτηθεί στο Διαύγεια.
Η βεβαίωση πραγματοποίησης των ωρών εργασίας
των εργαζομένων θα γίνεται κάθε φορά από τον προϊστάμενη της υπηρεσίας και έγκριση του Δημάρχου Παιονίας. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παιονίας οικ.
έτους 2017 για την υπερωριακή απασχόληση κατά τις
τις απογευματινές-νυχτερινές ώρες του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου
και ορισμένου χρόνου και ειδικότερα στους κωδικούς ΚΑ
20-6021.000, 20-6041.000, 20-6051.001, 20-6051.006 για
την υπηρεσία Καθαριότητας-Ανακύκλώσης.
2. Καθιερώνουμε την υπερωριακή απογευματινή
απασχόληση για τους υπαλλήλους της υπηρεσίας
Ληξιαρχείου, για την ομαλή, απρόσκοπτη και εύρυθμη
λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας του Δήμου Παιονίας
για το έτος 2017 ως ακολούθως:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

ΔΕ Διοικητικού

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4)

120

ΔΕ Εισπρακτόρων

Ένας (1)

120

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΝΤΕ (5)
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Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω υπερωριακή απασχόληση θα βαρύνει τους: Κ.Α. 10-6012.001 και
10-6051.001 για την υπηρεσία Ληξιαρχείου.
Η βεβαίωση πραγματοποίησης των ωρών εργασίας των εργαζομένων θα γίνεται κάθε φορά από τον
προϊστάμενο της υπηρεσίας και έγκριση του Δημάρχου
Παιονίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πολύκαστρο, 9 Μαΐου 2017
Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 1252
(3)
Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό που υπηρετεί στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.» για το Α’
εξάμηνο του 2017.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ» Α.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) 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 Α’ 98),
γ) του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α’198) « Σύσταση εταιρειών
για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη
διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού
Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό.
2.Την αριθ.2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
(ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του
ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».
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3. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία πέραν του
κανονικού ωραρίου, μέχρι και την 10η βραδινή, κατά
τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, το προσωπικό
που υπηρετεί στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.», λόγω
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα την
ανάγκη έγκαιρης υλοποίησης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ Αθηνών
και Επιδαύρου 2017 καθώς και της διαχείρισης θεμάτων
ανθρώπινου δυναμικού.
4. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 49/25.04.2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερθεισών αναγκών προκαλείται δαπάνη η οποία συμπεριλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 211/26.01.2017 σχετική
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ για την πληρωμή δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.»,
αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση από την
ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και 30 Ιουνίου 2017, με την
προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή του προσωπικού,
που αναφέρεται στην παρ. 3 του ανωτέρω σκεπτικού
της παρούσας απόφασης. Οι ώρες της υπερωριακής εργασίας και ο αριθμός του προσωπικού που θα εργάζεται
υπερωριακά, ορίζονται ως ακολούθως:
• έως εκατόν είκοσι (120) απογευματινές ώρες ανά
υπάλληλο για πενήντα (50) υπαλλήλους όλων των κατηγοριών και κλάδων, μόνιμους, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου.
Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. θα ορίζονται οι
υπάλληλοι με ονομαστικό κατάλογο και οι αντίστοιχες
ώρες απασχόλησης.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την
βεβαίωση της πραγματικής παροχής της υπερωριακής
εργασίας, ορίζονται οι υπεύθυνοι των τμημάτων.
Ο αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξάνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με ανάλογη μείωση
των ωρών υπερωριακής εργασίας υπό την προϋπόθεση
ότι δε θα γίνει υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και
30 Ιουνίου 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 11 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος
Γ. ΜΗΛΙΟΣ
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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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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
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