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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση χρόνου λειτουργίας των Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

2

Έγκριση λειτουργίας Εθνικού Τυπογραφείου το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019.

3

Έγκριση παροχής εργασίας κατά τις Κυριακές.
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινή εργασία του
προσωπικού ειδικότητας υπαλλήλων ταμιών και
υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων ΔΕ με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΣΟΧ 4/2019) και δέσμευση πίστωσης σε βάρος
του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού
έτους 2019 του Μουσείου Ακρόπολης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 18418/Δ1/6554
(1)
Παράταση χρόνου λειτουργίας των Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 8 του ν. 2042/1992 «Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις» (Α΄ 75),
β. του άρθρου 16 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός Διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),
γ. του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του
ν. 4438/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85),
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δ. του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29),
ε. του άρθρου 21 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),
στ. του άρθρου 59 ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85),
ζ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 168),
η. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116),
θ. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ι. την οικ.44549/Δ9.12193/8-10-2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως τροποποιήθηκε με την οικ.
59285/18416-12/12/2017 (Β΄ 4503), όμοια.
2. Την 252 απόφαση της 14/11-04-2018 Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: 789Π4
65ΧΠΙΔΞΣ).
3. Τη δυνατότητα επιχορήγησης και μόνο, για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την
αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών
που αφορούν αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες
δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης
μετά την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
4. Την Δ9/34079/10498-21/07/2017 (Β΄ 2715) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύσταση Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοι-
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νωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.ΚΑ.)», όπως τροποποιήθηκε με
τις Δ9/39726/1512-21/09/2017 (Β΄ 3530) και 20114/Δ1/
7002/8-5-2018 (Β΄ 1584) και 58042/Δ1/19949/14-12-2018
(Β΄ 5736) όμοιες αποφάσεις.
5. Την Φ. ΕΦΚΑ/οικ. 34078/1262/2-08-2017 απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός
της αποζημίωσης των μελών των Κλιμακίων - Ομάδων Υποομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών
αιτήσεων συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ» (ΥΟΔΔ 390).
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την
αποζημίωση των μελών των Κλιμακίων - Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας, θα καθορισθεί με κοινή υπουργική
απόφαση που θα εκδοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
7. Την ανάγκη εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων
συνταξιοδότησης του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται ο χρόνος λειτουργίας των Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), τα οποία συστήθηκαν με την Δ9/34079/10498-21/07/2017 απόφαση έως
31/12/2019.
Κατά τα λοιπά ισχύει η Δ9/34079/10498-21/07/2017
(Β΄ 2715) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΔΚ/οικ.21353
(2)
Έγκριση λειτουργίας Εθνικού Τυπογραφείου το
Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98 Α΄), και ιδίως
του άρθρου 90,
β) της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3469/2006 (131 Α΄)
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 54 του ν. 4590/2019
(17 Α΄),
γ) του π.δ. 133/2017 (161 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
δ) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
ε) του π.δ. 88/2016 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου
το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 και την Κυριακή 9 Ιουνίου
2019, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2019
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 4783
(3)
Έγκριση παροχής εργασίας κατά τις Κυριακές.
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινή εργασία του
προσωπικού ειδικότητας υπαλλήλων ταμιών και
υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων ΔΕ με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΣΟΧ 4/2019) και δέσμευση πίστωσης σε βάρος
του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού
έτους 2019 του Μουσείου Ακρόπολης.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3711/2008 «Ίδρυση νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 224/Α΄/
05.11.2008), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3773/2009
και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτού.
2. Το π.δ. 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης» (113/Α΄/20.5.2013).
3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών. διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010), όπως ισχύει.
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/
Α΄/28.6.2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Α.1 και Β του
ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων » (ΦΕΚ 176/
Α΄/16.12.2015). όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 102
παρ. 2 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα
Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του
ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α΄/28.3.2017).
6. Το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄/22.11.2010), όπως ισχύει.
7. Tηv 19η/2019-06.05.2019 απόφαση Συνεδρίας του
Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή αιτήματος για την έγκριση πρόσληψης είκοσι (20) ατόμων
ως προσωπικό ταμιών ΔΕ και υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για
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την κάλυψη των αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης
και την ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Μουσείου Ακρόπολης για την κάλυψη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών
εισφορών στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσληψης (αριθμ.
3823/08.05.2019, ΑΔΑ: ΨΝΗΚ469ΗΤΟ-ΖΛΠ).
8. Tηv ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./115/18357/14-05-2019 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της
Π.Υ.Σ. 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων
στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α΄/28-12-2006), όπως ισχύει για την έγκριση κίνησης διαδικασιών πρόσληψης είκοσι (20) ατόμων κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Ταμίων και
υπαλλήλων Έκδοσης Εισιτηρίων, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.). διάρκειας
έξι (6) μηνών, στο Μουσείο Ακρόπολης.
9. Tηv σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης δημοσιευθείσα αριθμ. 4588/31.05.2019 ανακοίνωση πρόσληψης Σ.Ο.Χ. 4/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του
Μουσείου Ακρόπολης για την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων με ειδικότητα υπαλλήλων ταμιών και υπαλλήλων
έκδοσης εισιτηρίων ΔΕ (ΑΔΑ:ΩΞ4Γ469ΗΤΟ-Δ86).
10. Την 30η/2016-17.11.2016 Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης απόφαση
κατά την οποία καθορίσθηκε το θερινό και χειμερινό
ωράριο λειτουργίας και αντίτιμο εισόδου στο Μουσείο
Ακρόπολης (ΦΕΚ 4048/Β΄/16.12.2016).
11. Την κατεπείγουσα ανάγκη για την καταβολή αποζημίωσης κατά τις Κυριακές εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινή εργασία του προσωπικού είκοσι (20) υπαλλήλων
ειδικότητας ταμιών και υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων
ΔΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου. για την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου
Ακρόπολης.
12. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 του
Μουσείου Ακρόπολης.
13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (19.980.00 €) που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Μουσείου
Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) στον οποίο έχουν προβλεφθεί οι
αντίστοιχε ς πιστώσεις. Το ποσό των 19.980 € αναλύεται:

24497

1) για αμοιβή εργασίας μέχρι 48 ώρες κατά μήνα, προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας
σε: α) ποσό 13.580,00 € που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0263
(Αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες- μικτές αποδοχές) και σε β) ποσό 3.400,00 €, που
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0551 (εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ),
καθώς και 2) για αμοιβή νυχτερινής εργασίας μέχρι 12
ώρες κατά μήνα, προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής εργασίας σε: γ) ποσό 2.400,00 € που θα
βαρύνει τον ΚΑΕ 0263 (Αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες - μικτές αποδοχές), και σε
δ) ποσό 600,00 €, που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0551 (εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ).
14. Tηv σχετική απόφαση της με αριθμό 22η/2019 29.05.2019 συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του
Μουσείου Ακρόπολης για τον προγραμματισμό πρόσληψης ταμιών και υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων ΔΕ
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, αποφασίζει:
1. Καθορίζουμε μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά
μήνα κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι
12 ώρες κατά μήνα, και για νυχτερινή εργασία πρoς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για
την απασχόληση είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας υπαλλήλων ταμιών ΔΕ και υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(6 μήνες) του Μουσείου Ακρόπολης για το έτος 2019,
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη έως τη
λήξη της σύμβασής τους.
2. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παροχής της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά την
υπηρεσία προϊστάμενοι των υπαλλήλων.
3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τη λήξη της σύμβασης των προσληφθέντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02021750706190004*

