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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων - Δηλώσεων των αποφοίτων
για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021.

2

Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρεία Κέντρο Νέων Ηπείρου και Πιστοποίηση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη ICSD.

3

Kαθορισμός των ωρών Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού του Οργανισμού Λιμένος
Ηρακλείου Α.Ε. έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.251/22933/Α5
(1)
Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων - Δηλώσεων των αποφοίτων
για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του
Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους
2021.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 193), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4
του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 165 του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167) και τροποποιήθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25), του άρθρου 4 Α του ιδίου
νόμου, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου
100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), του άρθρου 13 Γ του ιδίου
νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 166 του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167) και με το άρθρο 8 του ν. 4777/2021
(Α΄ 25), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 218 του

Αρ. Φύλλου 826

ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32),
β) του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610 (Α΄ 70) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25),
γ) της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/
2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11
του ν. 4777/2021 (Α΄ 25),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ε) της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/20.02.2020
υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και
εφεξής,…» (Β’ 643), όπως τροποποιήθηκε με την υπό
στοιχεία Φ.251/159037/Α5/20.11.2020 (Β’ 5158) όμοια,
στ) της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21.05.2019
υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του
συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και
Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής
Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020 και εφεξής» (Β’ 1904 και 1940 Β’ Διορθώσεις
Σφαλμάτων),
ζ) 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).
2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/122/22865/Β1/26-02-2021
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων - Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού και του
Επαγγελματικού Λυκείου, έτους 2021, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

9808

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
1. Ως προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές
εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου
έτους 2021 ορίζεται το χρονικό διάστημα από 8/3/2021
ως 19/3/2021.
Στο ανωτέρω διάστημα δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, που έχουν ήδη υποβάλει
Αίτηση Δήλωση συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021 να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους.
2. Η υποβολή των Αιτήσεων - Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του
Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021 θα
γίνει στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην
κατοικία του αποφοίτου Λύκειο. Για τις λεπτομέρειες της
διαδικασίας υποβολής θα εκδοθεί σχετική αναλυτική
εγκύκλιος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Φεβρουαρίου 2021
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
I

Αριθμ. Δ14/6888/129
(2)
Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Νέων Ηπείρου και Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Διεθνές Κέντρο για
την Βιώσιμη Ανάπτυξη ICSD.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 236).
2. Την παρ. 1 και την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7
του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30).
3. Την παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
4. Την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3895/2010
«Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών
και φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 206).
5. Το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 Νόμος αρμοδιότητας
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίας...της εθνικής οικονομίας» (Α΄ 41).
6. Το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορ-
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τοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22).
7. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168).
10. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
11. Την υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β’ 1310).
12. Την υπό στοιχεία Π(2)γ/οικ. 34029/10-4-2012 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού
χαρακτήρα» (Β’ 1163).
13. Τις εισηγήσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου με
υπ΄αρ.: 166484/4406/25-1-2021 και 153425/4083/
21.1.2021.
14. Τη θετική γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την
πιστοποίηση των ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που μας διαβιβάστηκε με το υπ΄αρ. 926/12-2-2021
έγγραφό του.
15. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 (Β’ 22) «Εθνικό Μητρώο.... και άλλες διατάξεις» έχει πραγματοποιηθεί
η εγγραφή των κάτωθι φορέων στο ηλεκτρονικό μητρώο, ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας.
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την Πιστοποίηση ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.:
- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Νέων
Ηπείρου, με διακριτικό τίτλο «Κέντρο Νέων Ηπείρου»
και έδρα στα Ιωάννινα.
Την Πιστοποίηση ως φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν.Π.Ι.Δ.:
- Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, με διακριτικό τίτλο «ICSD», και έδρα στα Ιωάννινα.
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4)
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2021
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης

ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ
Ι

Αριθμ. 2814.3/14571/2021
(3)
Kαθορισμός των ωρών Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού του Οργανισμού Λιμένος
Ηρακλείου Α.Ε. έτους 2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»(Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34
του ν. 4587/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 218).
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
3. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).
4. Το π.δ. 70/2015 «..........Ανασύσταση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 114).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων (Α΄ 123).
7. Την υπ’ αρ. 2814.3/87479/31-12-2020 υπουργική
απόφαση με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους
2021 του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ (ΟΛΗ ΑΕ)»
(ΑΔΑ:Ω3ΗΚ4653ΠΩ-ΙΗΘ).
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8. Την υπ’ αρ. 2814.3/13272/22-02-2021 Εισήγηση Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
9. Την υπ’ αρ. 1/01-01-2021 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6Ι12469ΗΞΣ-ΒΜΛ).
10. Το υπ’ αρ. 1051/09-02-2021 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ.
11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Οργανισμού Λιμένος
Ηρακλείου Α.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη, συνεχής και ασφαλής λειτουργία του Λιμένα.
12. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους έως
110.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 60.00 «Αμοιβές έμμισθου
προσωπικού» του προϋπολογισμού του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. έτους 2021, αποφασίζουμε:
1. Tον καθορισμό των ωρών Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για
το προσωπικό του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
για το έτος 2021 ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

31

16.704

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
110.000,00

2. Η προκαλούμενη δαπάνη μέχρι του ποσού των
110.000,00€ θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 60.00
«Αμοιβές έμμισθου προσωπικού» του προϋπολογισμού
του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. έτους 2021 και
βρίσκεται εντός των ορίων των εγγεγραμμένων ετήσιων
πιστώσεων ύψους 900.000,00€.
3. Αρμόδιος για τη διαπίστωση της πραγματικής παροχής της ανωτέρω απασχόλησης είναι ο Οργανισμός
Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε..
4. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της μέχρι 31/12/2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2021
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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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 ιστο-

σελίδα 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.

*02008260203210004*

