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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών των κοινοτήτων Λανθίου,
Χαριάς και Λαντζοίου της Δημοτικής Ενότητας
Ωλένης και των κοινοτήτων Βαρβάσαινας, Κολιρίου, Παλαιοβαρβάσαινας της Δημοτικής Ενότητας
Πύργου του Δήμου Πύργου της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών
που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε
στις περιοχές στις 04.08.2021.

2

Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Δυτικής Λέσβου για το έτος 2022.

3

Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας κατά
τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2022, στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1031
(1)
Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών των κοινοτήτων Λανθίου, Χαριάς και Λαντζοίου της Δημοτικής Ενότητας Ωλένης και των κοινοτήτων Βαρβάσαινας,
Κολιρίου, Παλαιοβαρβάσαινας της Δημοτικής
Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς
που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 04.08.2021.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114), με

Αρ. Φύλλου 1108

τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να
παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις προθεσμίες καταβολής
δόσεων νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και
μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.
2. Την υπό στοιχεία Α. 1194/19.8.2021 (Β’ 3870) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
3. Το ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.- Α’ 90).
4. Τον ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.- Α’170).
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
9. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
10. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.
11. Το γεγονός ότι η εν λόγω πυρκαγιά είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική
ζωή στις προαναφερθείσες περιοχές.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής, οι οποίες έχουν παραταθεί με την υπό στοιχεία Α 1194/19.8.2021 (Β’ 3870) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών έως τις 04/02/2022, καταβάλλονται
μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης. Η πρώτη
δόση της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες
χορηγήθηκε παράταση καταβολής καταβάλλεται την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της
τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμη-
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ματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις
καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των
επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια
για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της
χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι
και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής
καταβολής.
2. Η παρούσα ισχύει από τις 04/02/2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθμ. 9054
(2)
Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης
εργασίας και καθιέρωση απασχόλησης κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου για το έτος 2022.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
β. του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
(Α’ 143),
γ. των άρθρων 6, 238 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
δ. των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),
ε. του άρθρου 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), και
στ. του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου» (Α’ 236).
2. Την υπ’ αρ. 78161/31.12.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
3. Το υπ’ αρ. 2064/24.02.2022 έγγραφο του Δήμου
Δυτικής Λέσβου, με το οποίο διαβιβάζεται για έλεγχο
νομιμότητας η υπ’ αρ. 27/2022 (ΑΔΑ: 6Δ2846ΜΓΘ5-Ο4Θ)
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτι-
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κής Λέσβου, με την οποία το Τμήμα Αυτεπιστασίας της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής
Λέσβου εξαιρείται από την εφαρμογή της πενθήμερης
εργασίας και καθιερώνεται απασχόληση κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες για το έτος 2022.
4. Την υπ’ αρ. 899/28.01.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου, αποφασίζουμε:
Την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και την καθιέρωση απασχόλησης του Τμήματος
Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Δυτικής Λέσβου κατά τις απογευματινές ώρες, τις
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2022,
ως εξής:
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Έξι (6) Υπάλληλοι ΔΕ Τεχνιτών
2. Τέσσερις (4) Υπάλληλοι ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών Μηχανημάτων
Το Τμήμα Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις:
1. Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά
μέσα το έργο της συντήρησης έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και έργων αυτεπιστασίας
2. Εκτελεί γενικότερες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των δημοτικών εγκαταστάσεων εκτελουμένων από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.
3. Παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για την διενέργεια των εργασιών
του τμήματος και συνεργάζεται με την Διεύθυνση Καθαριότητας για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών
μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
4. Συγκροτεί οργανώνει και διοικεί τα συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις εκτάκτων και επειγουσών αναγκών εκτός προγράμματος.
Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω υπάλληλοι είναι επιφορτισμένοι με μεγάλο όγκο δουλειάς ο οποίος ολοένα και
αυξάνει και ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο, που θα
παραστεί ανάγκη καθαρισμού των κοινοτικών οδών από
χιόνια αλλά και από φερτά υλικά λόγω αποκολλήσεων
από τα πρανή, καθώς και αντιμετώπισης συχνών βλαβών
των δικτύων άρδευσης.
Επομένως, είναι απαραίτητη η εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και
απογευματινές ώρες για τους υπαλλήλους του τμήματος
Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Δυτικής Λέσβου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 10.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου που θα βαρύνει τον
κωδικό Κ.Α. 30.6012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 1 Μαρτίου 2022
Ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. οικ. 15476/6509
(3)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2022, στο
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Το π.δ. 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Α’ 240), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 276433/10.11.2017 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β’ 4083).
3. 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).
4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β’ του
ν. 4354/2015.
5. Το γεγονός ότι είναι αναγκαία η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για έναν (01) υπάλληλο
που απασχολείται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της
Π.Ε. Κεφαλληνίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι
αυξημένες, έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες και υποχρεώσεις, που παρουσιάζονται καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, θεομηνίες, κατολισθήσεις κ.λπ.).
6 Την υπ’ αριθ. 7744/3268/31-01-2022 (ορθή επανάληψη (4-02-2022) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων
Νήσων (ΑΔΑ: ΨΠΖΕ7ΛΕ-791) «Καθιέρωση ωραρίου
λειτουργίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων για το έτος
2022» (Β’ 493).
7. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Οικονομικού
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Έτους 2022, ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε
ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2.615,04 €) στον Ε.Φ. 04.073
και ΚΑΕ: 0512.00.001, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
22-03/31.01.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και έχει γίνει η υπ’ αρ.
7692/1709/31.01.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΞ17ΛΕ-ΒΠ) Ανάληψη
Δαπάνης, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, ενός (01) υπαλλήλου που απασχολείται στο
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κεφαλληνίας, για
το έτος 2022.
2. Οι συνολικές ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά
τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες για κάθε εξάμηνο του 2022 ορίζονται στις εκατόν
ενενήντα δύο (192) ώρες για τον υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Κεφαλληνίας, ήτοι
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι
ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης
μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος.
3. Η εκτιμώμενη συνολική ετήσια δαπάνη, για τις ως
άνω υπερωρίες (384 ώρες), ανέρχεται στο ύψος των δύο
χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2.615,04 €), ήτοι 1.307,52 € για το Α’ Εξάμηνο και
1.307,52 € για το Β’ Εξάμηνο.
4. Η διαπίστωση της ανάγκης για παροχή υπερωριακής
εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες και η συγκρότηση του συνεργείου θα καθορίζεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
77884/32717/10.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ιονίων Νήσων (Β’ 3492).
Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2022,
σύμφωνα με το Δέκατο εδάφιο της παρ. 1 της περ. Α’ του
άρθρου 20 του ν/ 4354/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 25 Φεβρουαρίου 2022
Η Περιφερειάρχης
ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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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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