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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

2

Έγκριση παροχής μιας (1) σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοινωνίας του Προέδρου του εποπτευόμενου από το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα
Γενικής Κυβέρνησης “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.”
και καθορισμός ανώτατου ύψους μηνιαίας δαπάνης, κατά το έτος 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8791 ΕΞ 2021
(1)
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
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).
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) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
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βουλίου 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. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28).
6. 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).
7. Του π.δ. 27.11/14.12.1926 «Περί κωδικοποιήσεως
των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων
διατάξεων (Τ.Ε.Ε.)» (Α΄ 430), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
8. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α΄ 121).
10. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 85).
11. Του άρθρου 90 του Kώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
12. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
Β. 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).
Γ. Το υπ’ αρ. 4467/18.9.2020 αίτημα διαλειτουργικότητας του Α.Σ.Ε.Π. για διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας
«Μητρώο μελών ΤΕΕ» στην εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων διαλειτουργικότητας του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).
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Δ. Το υπ’ αρ. 3768//01/2021/9.3.2021 έγγραφο του
Α.Σ.Ε.Π. προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, με θέμα την ένταξη
της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο μελών ΤΕΕ» σε
παραγωγική λειτουργία μέσω του ΚΕΔ.
Ε. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο
μελών ΤΕΕ» του πληροφοριακού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στο πληροφοριακό
σύστημα του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.
2. Η ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται στο
πλαίσιο παροχής στοιχείων, πληροφοριών ή εγγράφων,
τα οποία ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π. για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση της αποστολής
του, σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4765/2021 και, ειδικότερα, για τον έλεγχο από τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος του Α.Σ.Ε.Π. της ιδιότητας των
συμμετεχόντων ως μηχανικών, μέσω της επιβεβαίωσης
(μεμονωμένης ή μαζικής) των στοιχείων άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το μητρώο του ΤΕΕ. Για τον ίδιο
σκοπό, η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα
αυτόματης ανάκτησης των στοιχείων των συμμετεχόντων.
3. Η αναζήτηση των στοιχείων διενεργείται βάσει του
ΑΜΚΑ του συμμετέχοντος και της ημερομηνίας για την
οποία ελέγχεται η συνδρομή ή μη ιδιότητα μέλους ΤΕΕ.
Η διαδικτυακή υπηρεσία στο πληροφοριακό σύστημα
του Α.Σ.Ε.Π. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία του
συμμετέχοντος:
• ΑΜΚΑ
• Αριθμός μητρώου ΤΕΕ
• Επώνυμο
• Όνομα
• Πατρώνυμο
• Μητρώνυμο
• Ημερομηνία γέννησης
• Κατηγορία (τακτικό ή ομότιμο μέλος)
• Ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας μέλους
• Ημερομηνία λήξης της ιδιότητας μέλους
• Στοιχεία εγγραφής ειδικοτήτων:
- Ημερομηνία λήψης της επαγγελματικής άδειας
- Ημερομηνία λήψης του πτυχίου
- Ειδικότητα (κωδικός και περιγραφή)
- Ομάδα ειδικότητας (κωδικός και περιγραφή)
- Σχολή (κωδικός και περιγραφή)
- Πόλη σχολής (κωδικός και περιγραφή)
- Χώρα (κωδικός και περιγραφή)
4. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής
Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Το Α.Σ.Ε.Π. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και
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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 εξουσιοδοτημένοι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος του Α.Σ.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων στοιχείων αποκλειστικά
για τον σκοπό που ορίζεται στην παρούσα απόφαση.
6. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 24 Μαρτίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΠΔΑ/79551/ΕΥΔΑΠ ΠΑΓ.
(2)
Έγκριση παροχής μιας (1) σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοινωνίας του Προέδρου του εποπτευόμενου από το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.”
και καθορισμός ανώτατου ύψους μηνιαίας δαπάνης, κατά το έτος 2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του
ν. 369/1976 (Α΄ 164),
β) του π.δ. 205/1998 «Περί ορισμού του περιεχομένου
και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 163), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα
με την παρ. 3γ. του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
και την παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ. 54/2018 (Α΄ 103),
γ) του άρθρου 4 του ν. 2744/1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων
της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 222), όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 155/2001 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με
την Εταιρεία Παγίων της Ε.ΥΔ.Α.Π. του άρθρου 4 του
ν. 2744/1999» (Α΄ 127),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133),
στ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες» (Α΄ 145),
ζ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
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2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
η) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
θ) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 43 «Μη μισθολογικές
παροχές» του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881
και τις διατάξεις» (Α΄ 110) και της υπό στοιχεία 2/92306/
ΔΕΠ/18.12.2017 (ΑΔΑ:ΩΜΛΣΗ-07Ν) εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
ι) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
ια) του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2022» (Α΄ 105),
ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιγ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 23) και
ιδ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α΄ 133).
2. Τις αποφάσεις:
α) την υπό στοιχεία 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β΄ 23), όπως τροποποιημένη
ισχύει,
β) την υπ’ αρ. 33496/60549/30.7.2019 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Διορισμός Μετακλητού Γενικού Γραμματέα
Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 506),
γ) την υπ’ αρ. 2585/1.7.2020 απόφαση του Yπουργού
Υποδομών και Mεταφορών “Ορισμός Αποφαινόμενου
Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
κατά την παρ. 6 του άρθρου 13 και τις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)” (Β΄ 3089) και
δ) την υπό στοιχεία ΔΠΔΑ/10399/ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ/
15.1.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Με-
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ταφορών «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021
του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.”» (Β΄ 144).
3. Τις υπό στοιχεία εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ4ΕΓ) με θέμα: «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου
Δεσμεύσεων»,
β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) με
θέμα: «Εκθέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων» και
γ) 2/48219/ΔΠΓΚ/22.2.2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΣΡΗ-ΜΦ3) με
θέμα: «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2021».
4. Τo υπ’ αρ. οικ.161/5.3.2021 έγγραφο του φορέα
“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.”, συνοδευόμενο από την
υπ’ αρ. 5/25.2.2021 (ΑΔΑ: ΨΖ6Ξ46Ψ84Ω-ΩΕΘ) απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ’ αρ. 31/5.3.2021
(ΑΔΑ: ΨΟΔΩ46Ψ84Ω-7ΜΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
5. Την από 17.3.2021 εισηγητική έκθεση του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τα παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την προβλεπόμενη στον ΚΑΕ 0832 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του φορέα “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ”, για το έτος
2021, και δεν υπερβαίνει το όριο του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η παροχή μιας (1) σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοινωνίας
του Προέδρου του εποπτευόμενου από το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, φορέα Γενικής Κυβέρνησης
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ» και καθορίζεται ανώτατο
ύψος μηνιαίας δαπάνης, κατά το έτος 2021, στο ποσό
των 60,00 € συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).
Στην περίπτωση χρήσης καθ’ υπέρβαση του προαναφερόμενου ποσού, μηνιαίας δαπάνης κινητής τηλεφωνίας, η επιβάρυνση θα καταλογίζεται στον χρήστη της
σύνδεσης και το σχετικό ποσό θα παρακρατείται από τη
μισθοδοσία του επομένου της υπέρβασης μήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τα
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 29 Μαρτίου 2021
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1292/02.04.2021

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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