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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2/36842/0094/28-08-2007
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων για την είσπραξη χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
(Τ.Π. και Δανείων)» (Β’ 1794).

2

Ένταξη φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων
του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3

Αναθεώρηση της υπ’ αρ. 702442/22-9-2020 απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα στον Μπούσουλα Ευάγγελο, με τον διακριτικό τίτλο «ΚΛΩΘΩ», που εδρεύει σε κτίριο επί των
οδών Τίγρητος 12 και Αντιταύρου στον Βύρωνα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 56654 ΕΞ 2022
(1)
Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 2/36842/0094/
28-08-2007 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων για την
είσπραξη χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. και Δανείων)» (Β’ 1794).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1608/1919 «Περί ιδρύσεως Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α’ 1) και τον ν. 3965/2011
«Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακα-

Αρ. Φύλλου 2083

ταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και
άλλες διατάξεις» (Α’ 113).
2. Την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και
άλλες διατάξεις» (Α’ 132), σύμφωνα με την οποία «Τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για τις πάσης φύσεως συναλλαγές με το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις».
3. Tον 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).
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
6. Το π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α’ 76).
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
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11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
12. Το άρθρο 20 της υπ’ αρ. 780/444/28-11-1986 κοινής
απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης
και Οικονομικών «Δικαιολογητικά που απαιτούνται από
τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για διεκπεραίωση υποθέσεων των Πολιτών» (Β’ 841).
13. Την ανάγκη συμπλήρωσης της υπ’ αρ. 2/36842/
0094/28-08-2007 (Β’ 1794) απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων για την
είσπραξη χρημάτων από το Τ.Π. και Δανείων για τη διευκόλυνση των συναλλαγών είσπραξης πλειστηριασμάτων
των Ε.Δ.Α.Δ.Π. με εντολή Συμβολαιογράφου.
14. Το απόσπασμα Πρακτικών της υπ’ αρ. 3771/
14-04-2022 (ΑΔΑ: 9ΦΑΨ469ΗΗ7-ΤΗ7) συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π και Δανείων.
15. Την υπό στοιχεία 55528ΕΞ2022/21-04-2022 εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα
με την οποία δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και στον προϋπολογισμό του Τ.Π.Δ. για το τρέχον οικονομικό έτος
και για τα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. 2/36842/0094/28-08-2007
(Β’ 1794) υπουργική απόφαση, με τη προσθήκη περ. Ι
στην παρ. 2 αυτής, ως ακολούθως:
«Ι. Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και
Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) ειδικού και αποκλειστικού σκοπού/χρηματοδοτικά ιδρύματα, που έχουν λάβει ειδική
άδεια από την Τράπεζα Ελλάδος (περ. αα της παρ. 1 α
του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, Α’ 176).
Αποκλειστικά για την είσπραξη πλειστηριασμάτων με
εντολή Συμβολαιογράφου.
α) Απόφαση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, της Τράπεζας Ελλάδος.
β) Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2022
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 15648 ΕΞ 2022
(2)
Ένταξη φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» στο πεδίο εφαρμογής διατάξεων
του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
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2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
β) των άρθρων 30, 50 και 51 του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες
διατάξεις» (Α’ 121),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφαλμάτων Α’ 126),
ε) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
στ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
ζ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85) και
η) 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).
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).
3. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
4. Το υπό στοιχεία 12325ΕΙΣ/2022 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, για παροχή
πρόσβασης στις διαδικτυακές υπηρεσίες του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας
5. Την ανάγκη ένταξης του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» (Ε.Ο.Κ) του Κεφαλαίου
Γ’ του ν. 2725/1999 (Α’ 121) στο πεδίο εφαρμογής επιμέρους διατάξεων του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με σκοπό την
ταχύτερη υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού
και στον φορέα αυτόν.
6. Το γεγονός ότι με την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ο φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» (Ε.Ο.Κ) εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του
Κεφαλαίου ΙΒ’ του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2022
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού

Επικρατείας

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Αριθμ. 353696
(3)
Αναθεώρηση της υπ’ αρ. 702442/22-9-2020 απόφασης χορήγησης άδειας λειτουργίας Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα στον Μπούσουλα Ευάγγελο, με τον διακριτικό τίτλο «ΚΛΩΘΩ», που εδρεύει σε κτίριο
επί των οδών Τίγρητος 12 και Αντιταύρου στον
Βύρωνα.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α’133).
3. Την υπ’ αρ. 37419/13479/2018 (Β’ 1661) απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με
την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 121/2018 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί
τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε καταρτισθεί με το π.δ. 145/2010, (Α’ 238) και τροποποιηθεί
με την υπ’ αρ. 44403/2011 (Β’ 2494) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την υπ’ αρ. 109290/39629/2016
(Β’ 4251) απόφαση της Ασκούσας καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
4. Την υπ’ αρ. 864073/14-10-2021 (Β’ 4832) απόφαση
του Περιφερειάρχη Αττικής, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας
Αττικής και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με
εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της
Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της
Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της
Περιφέρειας Αττικής.
5. Τις διατάξεις του ν. 2345/1995 (Α’ 213) και ειδικότερα
του άρθρου 1 αυτού.
6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Π1γ/οικ.81551/
25.6.2007 (Β’ 1136), υπουργικής απόφασης περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των υπουργικών αποφάσεων: υπό στοιχεία Π4β/οικ.3176/1996 (Β’ 455) και Π4β/
οικ.4690/1996 (Β’ 833), περί προϋποθέσεων ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.
7. Τις διατάξεις του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης
ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς,
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βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για
την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες
διατάξεις» (Α’ 178).
8. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυοΠρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).
9. Την υπ’ αρ. 354898/2-6-2020 απόφαση περί χορήγησης άδειας ίδρυσης Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων
κερδοσκοπικού χαρακτήρα στον Μπούσουλα Ευάγγελο
με διακριτικό τίτλο «ΚΛΩΘΩ» για το κτίριο επί των οδών
Τίγρητος 12 και Αντιταύρου στον Βύρωνα.
10. Την υπ’ αρ. 702442/22-9-2020 (Β΄4639, ΑΔΑ
694Π7Λ7-3ΜΩ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών περί
χορήγησης άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα στον Μπούσουλα
Ευάγγελο, με διακριτικό τίτλο «ΚΛΩΘΩ», για το κτίριο
επί των οδών Τίγρητος 12 και Αντιταύρου στον Βύρωνα.
11. Την από 8-4-2022 αίτηση του Μπούσουλα Ευαγγέλου, διαχειριστή και εκπροσώπου της εταιρείας με την
επωνυμία «ΚΛΩΘΩ CARE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
αποφασίζουμε:
1. Αναθεωρούμε την υπ’ αρ. 702442/22-9-2020
(Β΄4639, ΑΔΑ 694Π7Λ7-3ΜΩ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα
Αθηνών περί χορήγησης άδειας λειτουργίας Μονάδας
Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα
στον Μπούσουλα Ευάγγελο, με διακριτικό τίτλο «ΚΛΩΘΩ», για το κτίριο επί των οδών Τίγρητος 12 και Αντιταύρου στον Βύρωνα, λόγω μεταβολής:
- του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, με νέο ιδιοκτήτη την
εταιρεία με την επωνυμία «ΚΛΩΘΩ CARE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο της Μονάδας «ΚΛΩΘΩ
CARE E.E.»
- του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 702442/22-9-2020
άδεια λειτουργίας.
3. Η παρούσα απόφαση είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο
και ισχύει μετά τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.
4. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2022
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2083/27.04.2022

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.

*02020832704220004*

