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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Φεβρουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

2

Κατανομή προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής
Σκηνής (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού).

3

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0.PA - Υπαλλήλων»
σε φορείς του δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./27/593
(1)
Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις (Α’ 105), την παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και την παρ. 5 του άρθρου 11
του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 84/2019
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01.3.2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
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4. Τα υπ’ αρ. 0189//14-1-2022 και 0190/14-1-2022 αιτήματα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή δύο (2) ατόμων σε θέσεις Ερευνητών B’
βαθμίδας, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ως εξής:
• ενός (1) ατόμου, σε θέση Ερευνητή Β’ βαθμίδας (Κύριος Ερευνητής), του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας, με
γνωστικό αντικείμενο, «Φαρμακευτική Χημεία με έμφαση στη σύνθεση και ανάπτυξη βιοδραστικών στοχευμένων μορίων» και
• ενός (1) ατόμου, σε θέση Ερευνητή Β’ βαθμίθας (Κύριος Ερευνητής), του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας, με
γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Σύνθεση Οργανικών Συζυγιακών Πολυμερών και Εφαρμογές».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./28/978
(2)
Κατανομή προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής
Σκηνής (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), την παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54) και τις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 10 και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α’ 40).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
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διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το π.δ. 2/2021
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2) και το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011
(Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Το υπ’ αρ. 22031/20-1-2022 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./17/37003/
17.1.2020 εγκριτική απόφαση.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4675/2021 (Α’ 6).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή δύο (2) ατόμων, ως μόνιμο καλλιτεχνικό
προσωπικό στην Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού που διεξήχθη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/446639/29-9-2021 (ΑΣΕΠ
51) (ΑΔΑ: ΩΔΦΗ4653Π4-Π22) απόφαση - προκήρυξη της
Υπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, ως εξής:
- μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στις Τρομπέτες (3ης κατηγορίας)
- μία (1) θέση Κορυφαίου Α’ στα Όμποε (3ης κατηγορίας)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 4617 ΕΞ 2022
(3)
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0.PA - Υπαλλήλων»
σε φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184)
και, ιδίως, της παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό
με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.
2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του
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Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
8. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
B. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας»
(Β’ 2902).
Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
Δ. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές
δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).
Ε. Την ανάγκη διασφάλισης σωστής χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των φορέων
του δημοσίου τομέα, οι οποίοι μέσω την αυθεντικοποίησης βεβαιώνονται περί της ταυτότητας του χρήστη που
εισέρχεται στο σύστημά τους.
ΣΤ. Τα υπ’ αρ. 7588/7-4-2021 και 9150/20-7-2021 αιτήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα
υπ’ αρ. 5448/17-12-2020 και υπ’ αρ. 10579/29-11-2021
αιτήματα του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ’ αρ.
10610/2-12-2021 αίτημα του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Ζ. Τα υπ’ αρ. 29303/27-8-2021 και 43053/5-12-2021
έγγραφα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα
υπ’ αρ. 90517/8-12-2021 και 84881/18-11-2021 έγγραφα
του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ’ αρ. 2401/12.1.2022
έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
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θέσεων, προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0.PA - Υπαλλήλων».
Η. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αυθεντικοποίηση Χρηστώv oAuth 2.0 PA - Υπαλλήλων» μέσω του ΚΕ.Δ.:
• στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα Παρακολούθησης και Διοίκησης Έργων Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι
η αυθεντικοποίηση των χρηστών στην πλατφόρμα Παρακολούθησης και Διοίκησης Έργων Βίβλου Ψηφιακού
Μετασχηματισμού, με βάση τον ν. 4727/2020 και ιδίως
τα άρθρα 6 έως 8 και την υπό στοιχεία 120301 ΕΞ 2021
απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Βίβλος Ψηφιακού
Μετασχηματισμού» (Β’ 2894),
• στο πληροφοριακό σύστημα «Διαδικτυακός Τόπος
ΑΠΕΔ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η
αυθεντικοποίηση των υπαλλήλων, με βάση το άρθρο
58 του ν. 4727/2020 και την υπό στοιχεία 243 ΕΞ 2022
απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Κανονισμός Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού
Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (Β’ 43),
• στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών - Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης του
Υπουργείου Εσωτερικών. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η ταυτοποίηση εξουσιοδοτημένου
χρήστη ΥΠΕΣ, με κωδικούς δημόσιας διοίκησης, για τη
διαχείριση των αιτήσεων Ελλήνων εκλογέων εξωτερικού, με βάση τον ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση άσκησης
εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που βρίσκονται εκτός
Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας». (Α’ 205),
• στο πληροφοριακό σύστημα «https://ticketing.1555.
gov.gr (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ)» του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η αυθεντικοποίηση των χρη-
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στών, με βάση τους ν. 4387/2016, ν. 4670/2020, ν. 2961/
1954, ν. 4520/2018 και ν. 4778/2021 και ιδίως το άρθρο 38,
• στο πληροφοριακό σύστημα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Εκλογικών Διαδικασιών - Σύστημα Ειδικών Καταλόγων» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σκοπός διάθεσης είναι η ταυτοποίηση υπαλλήλων του
ΥΠΕΣ για τη διενέργεια των δίμηνων εκλογικών αναθεωρήσεων, προκειμένου, βάσει του ν. 4648/2019 «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων που
βρίσκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας και τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας» (Α’ 205) και ιδίως του άρθρου
47, να ενταχθούν στον εκλογικό κατάλογο που τηρείται
στο ΥΠΕΣ, κάθε ημερολογιακό δίμηνο, όλες οι μεταβολές
που έχουν επέλθει στο εκλογικό σώμα.
2. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,
σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική ορθής
χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και σύμφωνα με τις
διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
3. Οι φορείς που ορίζονται στην παρ. 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων
και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία
των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση,
καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι διαχειριστές
των πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση
χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά
και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.
4. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 9 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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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 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.

*02006331402220004*

