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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της
κατά το άρθρο 1 του ν. 3811/2009 «Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων» (Α΄ 231).

2

Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων» και «Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.

3

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό
Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30592 οικ./21
(1)
Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της
κατά το άρθρο 1 του ν. 3811/2009 «Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων» (Α΄ 231).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 - 3 του άρθρου 1 του ν. 3811/2009 «Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση
(Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία
2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 231),
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
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άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176),
γ) της περ. β΄) της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
2) Το υπ’ αρ. 66443 οικ/16-12-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3) Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. 87820/19οικ./
17-6-2020 απόφασης ανασυγκρότησης της κατά το άρθρο 1 του ν. 3811/2009 «Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης
Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων» (Α΄ 231).
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 87820/19οικ./
17-6-2020 (Β΄ 2494) απόφασης ανασυγκρότησης της
κατά το άρθρο 1 του ν. 3811/2009 «Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων» (Α΄ 231)
και ορίζουμε:
1) Την Αργυρώ Ελευθεριάδου του Ιορδάνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, ως μέλος, σε αντικατάσταση της Βασιλικής
Αρβανιτοπούλου του Ιωάννη,
2) τη Βασιλική Αναγνωστοπούλου του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και
Οργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, ως αναπληρωματικό μέλος της ανωτέρω,
σε αντικατάσταση της Κανέλλας Σπανομίχου και
3) τον Αθανάσιο Μπακογιώργο του Ζαχαρία με Α΄ βαθμό, υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, ως αναπληρωτή γραμματέα, σε αντικατάσταση της Κωνσταντίας Γαζέτα του Χρήστου.
Κατά τη λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 87820/19οικ./17-6-2020
απόφαση ανασυγκρότησης της «Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων» (Β΄ 2494).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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Αριθμ. 9930 ΕΞ 2022
(2)
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων» και «Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).
2. 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.
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 ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 6).
6. Του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28).
7. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 43).
8. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Α΄ 8).
9. Του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες
διατάξεις.» (Α΄ 258).
10. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α΄ 121).

Τεύχος B’ 1256/17.03.2022

12. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
13. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).
Δ. Τα υπ’ αρ. 4955/06.11.2020 και 8889/01-07-2021
αιτήματα διαλειτουργικότητας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για διάθεση των
διαδικτυακών υπηρεσιών «Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων» και «Στοιχεία ανεργίας
από ΟΑΕΔ» αντιστοίχως στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων (ΕΔΑ) Διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Ε. Τα υπό στοιχεία ΥΨΗΔ 39708 ΕΙ 2021 και 40148 ΕΙ
2021 έγγραφα του Α.Σ.Ε.Π. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των αιτημάτων του για τις υπηρεσίες
«Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων» και «Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ» αντιστοίχως
στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).
ΣΤ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. α. Διατίθεται η μέθοδος της διαδικτυακής υπηρεσίας
«Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων» του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μέσω του ΚΕΔ στο πληροφοριακό
σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα Α.Σ.Ε.Π.» του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.):
- Άντληση στοιχείων βεβαίωσης προϋπηρεσίας και
ασφαλιστικής ιστορίας μισθωτών
Η αναζήτηση γίνεται με βάση τον Αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (AMKA) του υπαλλήλου.
β. Διατίθεται η μέθοδος της διαδικτυακής υπηρεσίας
«Στοιχεία ανεργίας από ΟΑΕΔ» του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) μέσω του ΚΕΔ
στο πληροφοριακό σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα
Α.Σ.Ε.Π.» του Α.Σ.Ε.Π.:
- Ενημέρωση στοιχείων ανεργίας με χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Η αναζήτηση γίνεται με βάση τον AMKA ή τον ΑΦΜ
ή τον Αριθμό Μητρώου του ΟΑΕΔ του εγγεγραμμένου
στο Μητρώο του ΟΑΕΔ φυσικού προσώπου, καθώς και
μία ημερομηνία αναφοράς.
2. Σκοπός διάθεσης των δύο διαδικτυακών υπηρεσιών
είναι, κατ’ αντιστοιχία, α) η επαλήθευση του χρονικού
διαστήματος προϋπηρεσίας μέσα από τις ασφαλιστικές
εισφορές και β) η επιβεβαίωση των στοιχείων ανεργίας,
για αιτούντες/ υποψήφιους, προς εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τον ν. 2190/1994
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και τον ν. 4765/2021 και ιδίως το άρθρο 29 και η παρ. 7
του άρθρου 56 του νόμου.
3. Το Α.Σ.Ε.Π. έχει 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. Ο εν λόγω φορέας και ειδικότερα οι
χρήστες του «Πληροφοριακού Συστήματος Α.Σ.Ε.Π.»
έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό για τον
οποίο χορηγούνται, σύμφωνα με την παρούσα.
4. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης
των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις
για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 9958 ΕΞ 2022
(3)
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό
Φορολογικής Ενημερότητας» σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019
«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).
2. Του άρθρου 19 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων,
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133).
3. Του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013,
Α΄ 170).
4. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 94).
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5. Της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 «Μέτρα
για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις
στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις
(Α΄ 43).
6. 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),
ιδίως το άρθρο 84.
7. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α΄45).
8. 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.
9. 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).
10. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
11. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών» (A΄ 147).
12. Του άρθρου 65 του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 171).
13. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87/2010).
14. Του άρθρου 97 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις»(Α΄ 5) .
15. Του άρθρου 16 του ν. 1518/1985 «Καταβολή της
σύνταξης των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και της χορηγίας των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων από το δημόσιο ταμείο
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30).
16. Της υπ’ αρ. 52546/16-12-2011 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών «Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού
Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην
μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής» (Β΄2854).
17. Του β.δ. της 14/19-01-1939 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»
(Α΄ 24).
18. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81) .
19. Του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

12774

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

20. Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 213).
21. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
22. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α΄ 121).
23. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
24. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Β. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 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 Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968).
Ε. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1123/16.05.2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα
φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά ή μέσω
διαδικτύου» (Β΄ 1665).
ΣΤ. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών
«Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4174/2013
(Α΄ 170)», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από
τις υπό στοιχεία Α. 1277/12.7.2019 (Β΄ 2985) και υπό στοιχεία Α.1464/12.12.2019 (Β΄ 4820) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Ζ. Το υπ’ αρ. 2070/3-2-2020 αίτημα του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, το υπ’ αρ. 2851/
29-4-2020 αίτημα του ΛΙΜΕΝΙΚΟY ΤΑΜΕΙΟY ΧΑΝΙΩΝ, το
υπ’ αρ. 3104/13-5-2021 αίτημα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, το υπ’ αρ. 3572/18-6-2020 αίτημα του ΔΗΜΟY ΙΛΙΟΥ, το υπ’ αρ. 5431/16-12- 2020 αίτημα του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟY
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΘΗΝΩΝ, το υπ’ αρ. 5578/24-12-2020
αίτημα του ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ», το υπ’ αρ. 6498/19-2-2021 αίτημα
του ΕΙΔΙΚΟY ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟY ΣΥΝΔΕΣΜΟY ΝΟΜΟΥ ΑΤ-
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ΤΙΚΗΣ ΕΔΣΝΑ, το υπ’ αρ. 6786/4-3-2021 αίτημα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, το υπ’ αρ. 7089/15-3-2021
αίτημα του ΔΗΜΟY ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, το υπ’ αρ. 7151/
18-3-2021 αίτημα του ΛΙΜΕΝΙΚΟY ΤΑΜΕΙΟY ΖΑΚΥΝΘΟΥ,
το υπ’ αρ. 7448/31-3-2021 αίτημα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (πρώην ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) και το υπ’ αρ. 8427/2-6-2021 αίτημα του ΔΗΜΟY
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Η. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1021942/14.02.2020
έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά με
την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής
Ενημερότητας».
Θ. Το υπ’ αρ. 3588/16-7-2021 έγγραφο του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, το υπ’ αρ. 2206/
31-5-2021 έγγραφο του ΛΙΜΕΝΙΚΟY ΤΑΜΕΙΟY ΧΑΝΙΩΝ,
το υπ’ αρ. 57664/4603/28-4-2021 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, το υπό στοιχεία ΥΨΗΔ 26038/27-7-2021
έγγραφο του ΔΗΜΟY ΙΛΙΟΥ, το υπ’ αρ. 23913/12-7-2021
έγγραφο του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΘΗΝΩΝ,
το υπ’ αρ. 1140/18-1-2021 έγγραφο του ΓΕΝΙΚΟY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ΑΘΗΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ», το
υπ’ αρ. 8304/2-7-2021 έγγραφο του ΕΙΔΙΚΟY ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟY ΣΥΝΔΕΣΜΟY ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε Δ Σ Ν Α, το
υπ’ αρ. 14879/22-6-2021 έγγραφο του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, το υπ’ αρ. ΙΡΙΔΑ: 60ab6071e910c255f94e
e5b4/24-05-2021 έγγραφο του ΔΗΜΟY ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, το
υπ’ αρ. Φ.3.4/1028/7-7-2021 έγγραφο του ΛΙΜΕΝΙΚΟY
ΤΑΜΕΙΟY ΖΑΚΥΝΘΟΥ, το υπ’ αρ. 72607/29-6-2021 έγγραφο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (πρώην
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) και το υπ’ αρ. 21557/16-7-2021
έγγραφο του ΔΗΜΟY ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας».
Ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αποδεικτικό
Φορολογικής Ενημερότητας» μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στα πληροφοριακά
συστήματα των κάτωθι φορέων του δημόσιου τομέα:
α) Του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης
με σκοπό τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στα πλαίσια είσπραξης χρημάτων και εξόφλησης
τίτλων πληρωμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
β) του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων με σκοπό τη
λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας:
Ι) Κατά τη διαδικασία πληρωμής αναδόχων στο πλαίσιο
της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
ΙΙ) στα πλαίσια εξόφλησης τίτλων πληρωμής και την
εκκαθάριση χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
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γ) της Περιφέρειας Ηπείρου με σκοπό τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας κατά τη διαδικασία,
i) είσπραξης χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής,
ii) σύναψης και ανανέωσης συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων,
iii) μεταβίβασης ακινήτων,
iv) συμμετοχής σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης
δημοσίων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα
και σε παρελθόντα χρόνο,
v) καταβολής των εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων,
δ) του Δήμου Ιλίου με σκοπό τη λήψη αποδεικτικού
φορολογικής ενημερότητας:
Ι) Κατά τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών για
συμμετοχή των υποψηφίων αναδόχων σε αυτούς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 200 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147),
ΙΙ) στα πλαίσια εξόφλησης τίτλων πληρωμής και την
εκκαθάριση χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
ε) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την αυτόματη άντληση αποδεικτικού φορολογικής
ενημερότητας βάσει ισχύος διατάξεων άρθρου 19 του
ν. 4704/2020 (Α΄ 133) και απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ
ως προς την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας σε
παρελθόντα χρόνο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς
και στα πλαίσια εξόφλησης τίτλων πληρωμής για την
εκκαθάριση χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία,
στ) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ" με σκοπό τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας:
Ι) Κατά τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών για
συμμετοχή των υποψηφίων αναδόχων σε αυτούς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 200 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147),
ΙΙ) στα πλαίσια εξόφλησης τίτλων πληρωμής , σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
ζ) Του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού
Αττικής με σκοπό τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής
ενημερότητας:
Ι) Κατά τη διαδικασία πληρωμής αναδόχων στο πλαίσιο
της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
ΙΙ) στα πλαίσια εξόφλησης τίτλων πληρωμής και την
εκκαθάριση χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
η) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με σκοπό τη λήψη
αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας κατά τη διαδικασία πληρωμής αμοιβών στο πλαίσιο συμβάσεων
ανάθεσης έργου για τη συμμετοχή των συμβαλλομένων
στα ερευνητικά προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑ.ΜΑΚ. προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη εκκαθάριση των
ως άνω δαπανών καθώς και ο έλεγχος της εγκυρότητας
των προσκομιζόμενων ενημεροτήτων,
θ) του Δήμου Νεστορίου με σκοπό τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στα πλαίσια εξόφλησης
τιμολογίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

12775

ι) του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου με σκοπό τη λήψη
αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας κατά τη διαδικασία πληρωμής αναδόχων στο πλαίσιο της εκτέλεσης
δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής
υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 200 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
ια) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (πρώην Εθν. Οικονομίας) με σκοπό τη λήψη αποδεικτικού
φορολογικής ενημερότητας και σχετικών δεδομένων,
τα οποία απαιτούνται για την εφαρμογή του ΣΔΕ, την
τήρηση των Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων και
των κανόνων των Κρατικών Ενισχύσεων, προκειμένου να
καταστούν αποτελεσματικότερες οι σχετικές λειτουργίες
του ΠΣΚΕ, μέσω της ταχύτερης και απλούστερης ολοκλήρωσης των σχετικών ενεργειών από τους χρήστες
του Π.Σ.,
ιβ) του Δήμου Κατερίνης με σκοπό τη λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας κατά τη διαδικασία
πληρωμής αναδόχων στο πλαίσιο της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής
υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 200
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
2. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι αναγκαίες πληροφορίες της φορολογικής ενημερότητας,
όπως προσδιορίζονται στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 12
του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και άρθρο 6 της υπό στοιχεία
ΠΟΛ 1174/2013 (Β΄ 3398), αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4704/2020, όλοι
οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό
ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του
ν. 4174/2013 (Α΄170) μέσω της διαλειτουργικότητας των
πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47
του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
4. Η πιστοποίηση των φορέων, η εξουσιοδότηση των
υπαλλήλων τους για τη διαχείριση των αιτημάτων διαλειτουργικότητας, η έκδοση διαπιστευτηρίων για τη χρήση
της διαδικτυακής υπηρεσίας και κάθε τροποποίηση της
εξουσιοδότησης των υπαλλήλων τους πραγματοποιούνται μέσω της Ε.Δ.Α. του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Για τον
έλεγχο της πιστοποίησης των φορέων, ειδικώς εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. έχουν πρόσβαση στις
πληροφορίες των αιτημάτων στην Ε.Δ.Α. και στα στοιχεία
ιχνηλασιμότητας των κλήσεων διαλειτουργικότητας των
φορέων.
5. Οι φορείς 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
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ή τυχαία απειλή. Οι φορείς και ειδικότερα οι χρήστες
των πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση
χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά
και μόνον για την αιτία για την οποία εκδίδεται το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
6. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του ΚΕ.Δ. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα το
ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών
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υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
7. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 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.
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