
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληρο-
φόρησης και Εκδόσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τους μή-
νες από Ιούλιο μέχρι Αύγουστο 2016.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εθνικών Λογαρια-
σμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τους μήνες από Ιούλιο μέ-
χρι Αύγουστο 2016.

3 Έγκριση του αιτήματος διενέργειας σεμιναρίου 
επιμόρφωσης από: 1) την Ελληνική Ένωση Τραπε-
ζών για τα Πιστοποιητικά (α1) έως (δ) που θα δι-
ενεργείται από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο 
(ΕΤΙ), 2) τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. για 
τα Πιστοποιητικά (α1) έως (δ), (ε), (στ1) και (στ2), 
3)  το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) 
για το πιστοποιητικό (ε) και 4) το Τμήμα Οικονομι-
κών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για το πιστοποιητικό (ε).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5734/Α1-3618 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους 

υπαλλήλους της Διεύθυνσης Στατιστικής Πλη-

ροφόρησης και Εκδόσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τους 

μήνες από Ιούλιο μέχρι Αύγουστο 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 

(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (ΦΕΚ 38/τ.Α/9.3.2010), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

β. του Π.δ. 226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
γ. του με αριθ. ΓΠ-400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/τ.Β/ 

28.8.2012) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

2.- Του άρθρου 20 του Ν.  4354/2015 (ΦΕΚ 176/ 
τ.Α/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3.- Την αριθ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο 
του Γ.Λ.Κ. με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμο-
γή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο του κεφ. Α’ 
του Ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές δι-
ατάξεις».

4. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016/24.2.2016 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορι-
σμός του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» ΦΕΚ 95/Υ.Ο.ΔΔ/2016.

5.- Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του 
κανονικού ωραρίου το προσωπικό της Διεύθυνσης Στα-
τιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής, λόγω εκτάκτων και επειγουσών υπη-
ρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα:

1. Επείγουσα ανάγκη επικαιροποίησης του Μητρώου 
Διευθύνσεων των αποδεκτών των Δελτίων Τύπου.

2. Επείγουσες ανάγκες για την παραγωγή Χαρτογραφι-
κού υλικού για τις διενεργούμενες έρευνες με νέα δείγ-
ματα από την Απογραφή Πληθυσμού 2011.

3. Επείγουσα ανάγκη της ψηφιοποίησης, σε επίπεδο 
οικοδομικών τετραγώνων και οδικών αξόνων των οικι-
σμών της Χώρας που στην Απογραφή 2011 είχαν πλη-
θυσμό από 700 έως 1000 κατοίκων.

4. Επείγουσες εργασίες για τα δημοσιεύματα «Ελ-
ληνική Οικονομία», «Συνθήκες Διαβίωσης», «Ελλάς με 
Αριθμούς», δεκαπενθήμερα, διμηνιαία και τριμηνιαία 
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αντίστοιχα, προκειμένου να δημοσιευθούν τα πιο πρό-
σφατα στοιχεία.

5. Επείγουσες ανάγκες χορήγησης στατιστικών στοι-
χείων λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων των 
χρηστών.

6. Συντονισμός, οργάνωση και υλοποίηση εργασιών 
για τη συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στην 81η ΔΕΘ.

6.- Την με αριθ. πρωτ. 5621/Α2-3701/14.6.2016 και 
αριθμό καταχώρισης Α/Α 421 απόφαση ανάληψης υπο-
χρέωσης ποσού πέντε χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι 
ευρώ (5.796,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ στον ΚΑΕ 0261.00 του οικονομικού έτους 
2016, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για τους 
μήνες από Ιούλιο μέχρι Αύγουστο 2016, με την προβλε-
πόμενη από το Νόμο αμοιβή, για τους υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων.

Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης, ορίζονται 
μέχρι είκοσι (20) ανά μήνα και ανά υπάλληλο, για είκοσι 
τρεις (23) υπαλλήλους της παραπάνω Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 17 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 5735/Α1-3904 (2)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους 

υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εθνικών Λογαρια-

σμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τους μήνες από Ιούλιο μέ-

χρι Αύγουστο 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 

(ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.
ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (ΦΕΚ 38/τ.Α/9.3.2010), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

β. του Π.δ. 226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
γ. του με αριθ. ΓΠ-400/27.8.2012 (ΦΕΚ 2390/τ.Β/ 

28.8.2012) Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

2.- Του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α/ 
16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3.- Την αριθ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο 
του Γ.Λ.Κ. με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμο-
γή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομι-
κών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο του κεφ. Α’ 
του N.  3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές 
διατάξεις».

4. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016/24.2.2016 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορι-
σμός του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» ΦΕΚ 95/Υ.Ο.ΔΔ/2016.

5.- Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν 
του κανονικού ωραρίου το προσωπικό της Διεύθυνσης 
Εθνικών Λογαριασμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 
λόγω εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών 
και συγκεκριμένα:

1. Επείγουσες εργασίες για την κατάρτιση των Ετήσιων 
και Τριμηνιαίων Δημοσιονομικών στοιχείων ΔΥΕ.

2. Επείγουσες εργασίες Εφαρμογής Ευρωπαϊκού Συ-
στήματος Λογαριασμών ESA 2010 και κατάρτιση σχετι-
κών πινάκων διαβίβασης ετήσιων εθνικών λογαριασμών 
Τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Θε-
σμικών Τομέων και λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης 
και πίνακα COFOG Γενικής Κυβέρνησης.

3. Προετοιμασία και εποχικές εργασίες για την εκτίμη-
ση του ΑΕΠ του έτους 2015.

4. Έκτακτες εργασίες κατάρτισης inventory πηγών και 
μεθόδων για ΑΕΠ και Δημοσιονομικών.

5. Επείγουσες εργασίες κατάρτισης εποχικά διορθω-
μένου τριμηνιαίου ΑΕΠ.

6. Έκτακτες εργασίες εισαγωγής βελτιώσεων αναφο-
ρικά με την κατάρτιση εθνικών λογαριασμών.

6.- Την με αριθ. πρωτ. 5623/Α2-3703/14.6.2016 και 
αριθμό καταχώρισης Α/Α 417 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης για την πληρωμή της δαπάνης και το 
γεγονός ότι για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών 
προκαλείται δαπάνη ποσού επτά χιλιάδων οκτακοσίων 
δώδεκα ευρώ (7.812,00 €) σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής του ΚΑΕ 0261.00 οικονομικού έτους 2016, απο-
φασίζουμε:

 Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για τους 
μήνες από Ιούλιο μέχρι Αύγουστο 2016, με την προβλε-
πόμενη από το νόμο αμοιβή, για τους υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Εθνικών Λογαριασμών.

Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης, ορίζονται 
μέχρι είκοσι (20) ανά μήνα και ανά υπάλληλο, για τριάντα 
ένα (31) υπαλλήλους της παραπάνω Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 17 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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(3)
Έγκριση του αιτήματος διενέργειας σεμιναρίου 

επιμόρφωσης από: 1) την Ελληνική Ένωση Τρα-

πεζών για τα Πιστοποιητικά (α1) έως (δ) που θα 

διενεργείται από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστι-

τούτο (ΕΤΙ), 2) τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθη-

νών Α.Ε. για τα Πιστοποιητικά (α1) έως (δ), (ε), 

(στ1) και (στ2), 3) το Τμήμα Λογιστικής και Χρη-

ματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών (ΟΠΑ) για το πιστοποιητικό (ε) και 4) 

το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για το 

πιστοποιητικό (ε).

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(απόφαση 15/758/16.6.2016)

Αφού έλαβαν υπόψη:
1. Το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α’/195/17.8.2007), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4141/2013 
(ΦΕΚ Α’/81/5.4.2013) και το άρθρο 10 του Ν. 4281/2014 
(ΦΕΚ Α’/160/8.8.2014).

2. Το άρθρο 21 της υπ’ αριθμ. 11/720/16.7.2015 από-
φασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων 
που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
Ν. 3606/2007» (ΦΕΚ Β’/1780/19.8.2015).

3. Το άρθρου 21 της από 26.10.2015 (ΦΕΚ Β’/2452/ 
13.11.2015) κοινής απόφασης του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

4. Την υπ’ αριθμ. 1/735/22.10.2015 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί 
τροποποίησης της απόφασης 11/720/16.7.2015 του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πι-
στοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν 
υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007» 
(ΦΕΚ Β’/1780/19.8.2015).

5. Τις από 30.11.2015, 20.4.2016 και 1.6.2016 (αρ. 
πρωτ. εισερχ. ΕΚ 13508/30.11.2015, 4804/20.4.2016 και 
6357/1.6.2016) επιστολές της Ελληνικής Ένωσης Τρα-
πεζών.

6. Τις από 30.11.2015 και 3.6.2016 (αρ. πρωτ. εισερχ. 
ΕΚ 13512/30.11.2015 και 6470/3.6.2016) επιστολές του 
Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

7. Τις από 7.3.2016 και 7.6.2016 (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΚ 
2746/7.3.2016 και 6574/7.6.2016) επιστολές καθώς και 

το από 5.5.2016 συμπληρωματικό αυτών ηλεκτρονικό 
μήνυμα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

8. Τις από 21.4.2016 και 1.6.2016 (αρ. πρωτ. εισερχ. 
ΕΚ 4860/21.4.2016 και 6340/1.6.2016) επιστολές καθώς 
και τα από 22.4.2016 και 10.5.2016 συμπληρωματικά 
αυτών ηλεκτρονικά μηνύματα του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

9. Τις υπ’ αριθμ. 856, 857, 858, 859/8.6.2016 επιστολές 
της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

10. Την από 10.6.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Με-
λετών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

11. Τα άρθρα 28 και 55Α του καταστατικού της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, όπως ισχύει.

12. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98/22.4.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», αποφασίζουν:

1. Την ανάθεση της διενέργειας σεμιναρίου επιμόρ-
φωσης των Πιστοποιητικών (α1) έως (δ) στο Ελληνικό 
Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

2. Την ανάθεση της διενέργειας σεμιναρίου επιμόρφω-
σης των πιστοποιητικών (α1) έως (δ), (ε), (στ1) και (στ2) 
στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

3. Την ανάθεση της διενέργειας σεμιναρίου επιμόρ-
φωσης του πιστοποιητικού (ε) στο Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

4. Την ανάθεση της διενέργειας σεμιναρίου επιμόρ-
φωσης του πιστοποιητικού (ε) στο Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

5. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016

Η Εκτελεστική Επιτροπή Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της
Τράπεζας της Ελλάδος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21520 Τεύχος Β’ 1926/29.06.2016

*02019262906160004*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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