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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 21036/1737/
2.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος
καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής
του» (Β’ 2141 και Β’ 2196).

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 52246/3173/26.1.2018
(Β’ 539) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος
ΟΕΚ,όπως αυτή ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 5475/427
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 21036/1737/
2.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος
καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής
του» (Β’ 2141 και Β’ 2196).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 κοινής
υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδομάτων εορτών
Χριστουγέννων στους μισθωτούς όλης της χώρας που
απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου»
(Β’ 742), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 19 της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75).

Αρ. Φύλλου 458

3. Τις διατάξεις του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) και άλλες διατάξεις» (Α’ 86).
4. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία οικ. 21036/1737/
2.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών
Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό
και διαδικασία πληρωμής του» (Β’ 2141 και Β’ 2196).
5. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 27759/Δ1.9161/
8.7.2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει» (Β’ 2780).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύουν.
11. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
12. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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13. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
14. Την υπ’ αρ. οικ. 2785/146/20.1.2021 εισήγηση του
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
15. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπ’ αρ. οικ.
18800/1062/18.5.2020 εισηγητική έκθεση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (δαπάνη ύψους
129 εκ. ευρώ), καθώς ρυθμίζονται θέματα διοικητικού
και διαδικαστικού χαρακτήρα, αποφασίζουμε:
Το α’ και β’ εδάφιο, της παραγράφου 5, του άρθρου 3,
της υπ’ αρ. οικ.21036/1737/2.6.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα: «Καθορισμός επιδόματος εορτών
Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από
τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής
του» (Β’ 2141 και Β’ 2196), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση
αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει,
βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για
χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο
200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230
0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη
μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά
συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με
την 109/12-03-2019 Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος. Η Τράπεζας της Ελλάδος εξουσιοδοτείται
για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο
λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220
698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών
δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό κατά την
ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή
προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού
με IBAN: GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Η
ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.».
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 50530/2821
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 52246/3173/26.1.2018
(Β’ 539) υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος
ΟΕΚ, όπως αυτή ισχύει».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 το άρθρο 21 του Συντάγματος της Ελλάδος σχετικά με την «Προστασία οικογένειας, γάμου,
μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων
με αναπηρίες».
2. Τις διατάξεις της υποπερ. εε) της περ. β) της παρ. 6 του
άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά
εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
3. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2224/
1994 (Α’ 112), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του
β εδαφίου της παρ. 1 με το άρθρο 66 του ν. 4445/2016
(Α’ 236) «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική
αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/
2016 και άλλες διατάξεις».
4. Τον ν. 2956/2001 «Περί Αναδιάρθρωσης του ΟΑΕΔ»
(Α’ 258) και ειδικά το άρθρο 2 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4144/2013 (Α’ 88).
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 και του άρθρου 35, του ν. 4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετώπιση της
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.», δυνάμει του οποίου ο ΟΑΕΔ κατέστη καθολικός
διάδοχος, υπεισερχόμενος σε όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ., καθώς και τις
διατάξεις του.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 77 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως αυτές ισχύουν.
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α’ 119).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
12. Την υπ’ αρ. 6643/130/1.12.2020 απόφαση
Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., η οποία μας διαβιβάσθηκε με το αριθ.
1989/3.12.2020 έγγραφο του Οργανισμού.
13. Την υπό στοιχεία οικ.53610/2998/28.12.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 26 το
οποίο προσαρτήθηκε στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η
κύρια αρμοδιότητα στον τομέα της ανάθεσης, παροχής,
χρηματοδότησης και οργάνωσης των υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, εναπόκειται στα κράτη
μέλη ευρεία διακριτική ευχέρεια επί του θέματος και
ελευθερία δημοκρατικών επιλογών και ότι το ως άνω
Πρωτόκολλο επιβάλλει, μεταξύ άλλων, στα κράτη μέλη
να μεριμνούν για την εξασφάλιση «υψηλού επιπέδου
οικονομικής προσιτότητας», και για την προώθηση της
καθολικής πρόσβασης των ΥΓΟΣ τους.
15. Το γεγονός ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της «υψηλού επιπέδου οικονομικής
προσιτότητας» μιας ΥΓΟΣ, όπως επίσης δεν υπάρχει
εργαλείο για τη μέτρησή της, ουδόλως απαλλάσσει τα
κράτη μέλη από τη νομική υποχρέωση να εξασφαλίσουν
οπωσδήποτε για όλες τις ΥΓΟΣ, της κοινωνικής στέγασης
συμπεριλαμβανομένης, ένα «υψηλό επίπεδο οικονομικής προσιτότητας».
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16. Την επίγνωση ότι ενδεχόμενη παράλειψη κράτους
μέλους να διασφαλίσει «υψηλό επίπεδο οικονομικής
προσιτότητας» στην κοινωνική στέγαση θα συνεπαγόταν
ματαίωση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου αριθ. 26 για
τις ΥΓΟΣ, πλήττοντας με τον τρόπο αυτό την «αρχή της
πλήρους αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου», αρχή, η οποία αποτυπώνεται ρητά με τα
εδάφια β’ και γ’ την παρ. 3 του άρθρου 4 της Συνθήκης
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με την οποία:
«Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο
ικανό να διασφαλίσει την εκτέλεση των υποχρεώσεων
που απορρέουν από τις Συνθήκες ή προκύπτουν από
πράξεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Τα κράτη
μέλη διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της
αποστολής της και απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε
μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση
των στόχων της Ένωσης».
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ενώ από την αναίρεση περιορισμών ένταξης
περιπτώσεων στις εν λόγω ρυθμίσεις και την παράταση
στην υποβολή της αίτησης από τους δικαιούχους του
ΟΑΕΔ ενδέχεται να υπάρχει αύξηση εσόδων στον προϋπολογισμό του Φορέα, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 52246/3173/26.1.2018
(Β’ 539) υπουργική απόφαση, «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια
κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ», όπως αυτή ισχύει
μέχρι σήμερα ως εξής:
Η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης 5 του πρώτου
Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής:
«Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
ορίζεται η 30.6.2021».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 52246/3173/26.1.2018
(Β’ 539) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει μέχρι σήμερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2021
O Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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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.

*02004580602210004*

