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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός οργανικών μονάδων της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ).

2

Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής
Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής
Ελλάδας.

3

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, για το έτος 2022.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2051 ΕΞ 2022
(1)
Καθορισμός οργανικών μονάδων της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014,
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας
1999/93/ΕΚ (L 257/73),
β) 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)
και ιδίως του άρθρου 58 και της παρ. 37 του άρθρου
107 αυτού,
γ) του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 31 αυτού (Α΄ 102),
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δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
στ) του άρθρου 13 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
η) του άρθρου 19 του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β΄ 2902).
3. Την υπ’ αρ. 4251/30.8.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3996).
4. Την υπό στοιχεία 245 ΕΞ 2022/5.1.2022 διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Επικρατείας «Έναρξη λειτουργίας της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου
(ΑΠΕΔ)» (Β΄ 43).
5. Την υπό στοιχεία 243 ΕΞ 2022/5.1.2022 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Κανονισμός Πιστοποίησης της
Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)»
(Β΄ 43).
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης
1. Ως «Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ορίζεται η Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης
Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
2. Η παραπάνω οργανική μονάδα είναι αρμόδια για την
έκδοση, την ανάκληση, την αναστολή ισχύος ή την ανανέωση των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής
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υπογραφής για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, αναφερόμενη στην Πρωτεύουσα Αρχή
Πιστοποίησης (ΑΠΕΔ), σύμφωνα με το Κεφάλαιο Θ΄ του
ν. 4727/2020 και ιδίως το άρθρο 58. Έως τη δημοσίευση
της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 37 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 με την οποία θα καθορισθεί η
δική τους Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης, οι λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα, μπορούν να εξυπηρετούνται
για την έκδοση και την εν γένει διαχείριση του κύκλου
ζωής των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής
υπογραφής του προσωπικού τους, από την Υποκείμενη
Αρχή Πιστοποίησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Η παραπάνω οργανική μονάδα δύναται, επίσης, να
εκδίδει και να διαχειρίζεται εγκεκριμένα πιστοποιητικά
ηλεκτρονικής υπογραφής ή σφραγίδας ιδιωτών φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, κατά
περίπτωση.
Άρθρο 2
Αρχή Εγγραφής
1. Ως «Αρχή Εγγραφής» του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης ορίζεται το Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης
της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών.
2. Η παραπάνω οργανική μονάδα είναι αρμόδια για
την υποστήριξη των σχετικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης,
όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 58 του ν. 4727/2020
και στην υπό στοιχεία 243 ΕΞ 2022/5.1.2022 απόφαση
του Υπουργού Επικρατείας. Ειδικότερα, η Αρχή Εγγραφής είναι αρμόδια για τον έλεγχο των αιτήσεων έκδοσης,
ανάκλησης, αναστολής ισχύος ή ανανέωση των εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής των
τελικών χρηστών για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έως τη δημοσίευση της κοινής
υπουργικής απόφασης της παρ. 37 του άρθρου 107 του
ν. 4727/2020 με την οποία θα καθορισθεί η δική τους
Αρχή Εγγραφής, οι λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα
μπορούν να εξυπηρετούνται για την υποστήριξη των
σχετικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης του προσωπικού
τους από την Αρχή Εγγραφής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Η παραπάνω οργανική μονάδα δύναται, επίσης, να
αναλαμβάνει καθήκοντα υποστήριξης των σχετικών
υπηρεσιών εμπιστοσύνης ιδιωτών φυσικών ή νομικών
προσώπων ή νομικών οντοτήτων.
4. Η Αρχή Εγγραφής μπορεί να συνεπικουρείται στο
έργο της από υπαλλήλους από έτερες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά
από ειδική κατάρτιση που παρέχει η ίδια.
Άρθρο 3
Εντεταλμένα γραφεία
Ως «Εντεταλμένα Γραφεία» ορίζονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), σε ολόκληρη την Επικράτεια
και τα οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή των αιτημάτων και την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων με
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σκοπό την έκδοση των εγκεκριμένων πιστοποιητικών
ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 58 του
ν. 4727/2020 και την υπό στοιχεία 243 ΕΞ 2022/5.1.2022
απόφαση του Υπουργού Επικρατείας.
Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Επικρατείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/16581/327
(2)
Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής
Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Δυτικής
Ελλάδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 113, 159 και 160 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες» (Α΄ 145) και την υπ’ αρ. 2/100018/ 0026/30.12.2016
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση
διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ).
3. Το άρθρο 65 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
4. Την υπ’ αρ. 248595/27.12.2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» (Β΄ 4309).
5. Την παρ. 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
6. Την υπ’ αρ. 9406/191/13.1.2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
7. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α΄ 131).
8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων και
την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε:
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Εξουσιοδοτούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής
Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να υπογράφει «Με εντολή Περιφερειάρχη»: α) κάθε πράξη που ανάγεται στα καθήκοντα διατάκτη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να αναλαμβάνει
υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού αυτής, να προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του και να ενεργεί ως διαχειριστής του
προϋπολογισμού της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 (Α΄145)
και β) την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. στ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 159 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139).
Η απόφαση αυτή καταργεί κάθε άλλη όμοια προγενέστερη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 20 Ιανουαρίου 2022
Ο Περιφερειάρχης
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2563
(3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, για το έτος 2022.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81).
2. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 66156/18.9.2019
(Υ.Ο.Δ.Δ. 761) απόφαση του Υπουργείου Υγείας για το
διορισμό του Τσαλικάκη Δημήτριου ως Διοικητή της 4ης
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.
3. Την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123).
4. Το π.δ. 121/2017 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 148).
5. 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).
6. Τα άρθρα 2 και 3 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 38).
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7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
8. Το άρθρο 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270).
9. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.79065/20.12.2021 υπουργική απόφαση «Κατανομή πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Ομάδες Λογαριασμών» (ΑΔΑ:
ΨΕΕΙ465ΦΥΟ-ΞΓΗ).
10. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.80476/23.12.2021
(Β΄ 6312) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας σύμφωνα με την οποία προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους
ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων
(1.350.000,00 €), (ΚΑΕ 0261 και ΚΑΕ 0263) για αμοιβή
υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας τριακοσίων εξήντα μία χιλιάδων εξακοσίων οκτώ
(361.608) ωρών, για περίπου χίλιους τετρακόσιους εξήντα τέσσερις (1.464) μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαφόρων
κλάδων και ειδικοτήτων των Δομών του Πρωτοβάθμιου
Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως και 31.12.2022.
11. Το γεγονός ότι οι δομές του Π.Ε.Δ.Υ. δύνανται να
λειτουργούν σε 24ωρη βάση και για 7 ημέρες την εβδομάδα, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής,
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας τριακοσίων εξήντα μία χιλιάδων εξακοσίων οκτώ (361.608)
ωρών, ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.350.000,00 €), για περίπου χίλιους τετρακόσιους
εξήντα τέσσερις (1.464) μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαφόρων
κλάδων και ειδικοτήτων των Δομών του Πρωτοβάθμιου
Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως και 31.12.2022 για την ομαλή
και απρόσκοπτη λειτουργία τους σε 24ωρη βάση.
Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν
θα ξεπερνάει ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο τις εκατό
είκοσι (120) ώρες για απογευματινή εργασία (πλην των
πληρωμάτων ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β., για τα οποία
δεν θα ξεπερνάει ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο τις διακόσιες (200) ώρες), τις ενενήντα έξι (96) ώρες για νυκτερινή εργασία και τις ενενήντα έξι (96) ώρες για εργασία
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2022
Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 216/28.01.2022

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.

*02002162801220004*

