E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.03.24 13:13:17
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

10463

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

3

Τροποποίηση της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από
20-4-2017 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας
περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Β΄ 1540).
Έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων των Τομέων
Τ.Π.ΑΣ, Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους, οικονομικού έτους 2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7001/2/1478-πδ΄
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από
20-4-2017 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας» (Β΄ 1540).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 5 και 11 παρ. 6 του
ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης»
(Α΄ 152), όπως το δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4249/2014
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 73).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
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κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων
1. Μετά την περίπτωση κ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1
του πρώτου Τμήματος της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄
από 20-4-2017 απόφασης, προστίθεται περίπτωση κα΄,
ως εξής:
«κα. Υποδιεύθυνση Περιπολιών.
Περιλαμβάνει την περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών».
2. Μετά την περίπτωση κ΄ της παρ. 5 του άρθρου 1 του
πρώτου Τμήματος της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 204-2017 απόφασης, προστίθεται περίπτωση κα΄, ως εξής:
«κα. Υποδιεύθυνση Επιχειρησιακών Δράσεων Δυτικής
Αττικής.
Περιλαμβάνει την περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής».
3. Οι περίπτωσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2
του πρώτου Τμήματος της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από
20-4-2017 απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαμίας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος.
β. Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου
Λαμιέων».
4. H περίπτωση ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του πρώτου
Τμήματος της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 20-4-2017
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«ι. Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου
Μακρακώμης».
5. H περίπτωση ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
πρώτου Τμήματος της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από
20-4-2017 απόφασης καταργείται.
6. H περίπτωση ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του
πρώτου Τμήματος της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από
20-4-2017 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Π.Α.Θ.Ε. Βοιωτίας.
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Περιλαμβάνει το τμήμα του εθνικού οδικού άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης από χ/θ 67,655 μέχρι χ/θ
121,250 συμπεριλαμβανομένων των κόμβων (Σ.Ε.Α.
OlympusPLAZA, A/K Ριτσώνας, Α/Κ Θηβών, διόδια
Θηβών, Α/Κ Στρατοπέδου, Α/Κ Ακραιφνίου και Α/Κ Κάστρου), μέχρι τα όρια παραχώρησης του έργου και μέχρι την οριστικοποίηση των σχεδίων και την εκτέλεση
των έργων, όπως αυτά απεικονίζονται κάθε φορά στα
σχετικά προσαρτήματα της Ν.Ε.Ο.Α.Λ., στα οποία συμπεριλαμβάνονται γέφυρες, παράπλευροι δρόμοι κ.λπ.
καθώς και το τμήμα της Ν.Ε.Ο. Σχηματαρίου – Χαλκίδας
από τη συμβολή της με τον Π.Α.Θ.Ε. στην χ/θ 65,500 έως
και την χ/θ 11,000 της Ν.Ε.Ο. Σχηματαρίου – Χαλκίδας»
7. H περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του πρώτου
Τμήματος της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 20-4-2017
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού τμήματος και του Αστυνομικού Σταθμού Νέας
Αρτάκης. Επιπλέον, περιλαμβάνει το τμήμα της Π.Ε.Ο.
Σχηματαρίου - Χαλκίδας από χ/θ 1,500 έως χ/θ 13,600
και το τμήμα της Π.Ε.Ο. Χαλκίδας - Θηβών από χ/θ 0,000
έως χ/θ 18,000».
8. H περίπτωση η΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του πρώτου
Τμήματος της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 20-4-2017
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Αστυνομικός Σταθμός Ηρωικής Νήσου Κάσου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου
Ηρωικής Νήσου Κάσου».
9. H παράγραφος 1 του άρθρου 7 του πρώτου Τμήματος της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από 20-4-2017 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης.
Περιλαμβάνει τις περιοχές δικαιοδοσίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας που υπάγονται διοικητικά σ’ αυτή.
α. Τμήμα Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Α90) από τη χ/θ 42,3 (όρια
νομών Χανίων-Ρεθύμνου) έως την χ/θ 106 (όρια νομών
Ρεθύμνου- Ηρακλείου).
β. Α΄ Σταθμός Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Α90) δυτικά από τη χ/θ 0
έως την χ/θ 36 (Ι/Κ Κισσάμου) της Ν.Ε.Ο. Χανίων Χανίων –
Κισσάμου και ανατολικά το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Α90) από τη χ/θ 0
έως την χ/θ 42,3 της Ν.Ε.Ο Χανίων Χανίων-Ρεθύμνου
(όρια νομών Χανίων- Ρεθύμνου).
γ. Β΄ Σταθμός Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Α90) από τη χ/θ 106 (όρια
νομών Ρεθύμνου-Ηρακλείου) έως την χ/θ 174 (όρια νομών Ηρακλείου-Λασιθίου).
δ. Γ΄ Σταθμός Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Α90) από τη χ/θ 174 (όρια
νομών Ηρακλείου-Λασιθίου) έως την χ/θ 218 (Κόμβος
Παχιάς Άμμου).
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ε. Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης».
10. H περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 7 του
πρώτου Τμήματος της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από
20-4-2017 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια της δημοτικής
ενότητας Αγίου Νικολάου του δήμου Αγίου Νικολάου
πλην των τοπικών κοινοτήτων Έξω Ποτάμων, Ζενίων και
Λιμνών».
11. Μετά την περίπτωση ια΄ της παρ. 5 του άρθρου 7
του πρώτου Τμήματος της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από
20-4-2017 απόφασης, προστίθεται περίπτωση ιβ΄, ως
εξής:
«ιβ. Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης.
Περιλαμβάνει την περιοχή δικαιοδοσίας των δημοτικών ενοτήτων Βραχασίου και Νεάπολης, καθώς και τις
τοπικές κοινότητες Ζενίων και Λιμνών της δημοτικής
ενότητας Αγίου Νικολάου του δήμου Αγίου Νικολάου».
12. Μετά την περίπτωση κβ΄ της παρ. 3 του άρθρου
1 του δεύτερου Τμήματος της αρίθμ. 7001/2/1478-μβ΄
από 20-4-2017 απόφασης, προστίθεται περίπτωση κγ΄,
ως εξής:
«κγ. Τμήμα Περιπολιών.
Περιλαμβάνει την περιοχή δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης».
13. H περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του
δεύτερου Τμήματος της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από
20-4-2017 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων.
Ταυτίζεται με την περιφέρεια του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος».
14. Μετά την περίπτωση κα΄ της παρ. 2 του άρθρου
5 του δεύτερου Τμήματος της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄
από 20-4-2017 απόφασης, προστίθεται περίπτωση κβ΄,
ως εξής:
«κβ. Αστυνομικός Σταθμός Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων.
Περιλαμβάνει την περιοχή δικαιοδοσίας του περιφραγμένου και οριοθετημένου χώρου των εγκαταστάσεων του Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων. Επιπλέον,
ασκεί και καθήκοντα Υπηρεσίας Ελέγχου Διαβατηρίων
στον αερολιμένα Ιωαννίνων».
15. H περίπτωση η΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του
δεύτερου Τμήματος της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από
20-4-2017 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Καρδίτσας.
Περιλαμβάνει το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) από τον Κόμβο Ξυνειάδας (χ/θ
34,000) έως τον Α/Κ Τρικάλων (χ/θ 111,400)».
16. H περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του
δεύτερου Τμήματος της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από
20-4-2017 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου Μετεώρων, καθώς και της τοπικής κοινότητας Σπαθάδων
(οικισμοί Σπαθάδων και Αγίου Νικολάου) της δημοτικής
ενότητας Παραληθαίων του δήμου Τρικκαίων».
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17. H περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 του
δεύτερου Τμήματος της αριθμ. 7001/2/1478-μβ΄ από
20-4-2017 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Αστυνομικός Σταθμός Ηρωικής Νήσου Ψαρών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου
Ηρωικής Νήσου Ψαρών»
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Ι

Aριθμ. ΓΔΟΥΕΣ/1/1/180-Α΄
(2)
Έγκριση αποδέσμευσης κεφαλαίων των Τομέων
Τ.Π.ΑΣ, Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) για τη χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους, οικονομικού έτους 2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007
«Θεσμικό Πλαίσιο Επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 151),
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 ν. 3846/2010, τις
διατάξεις της παρ. Γ’ του άρθρου 46 του ν. 3863/2010 και
τις διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παρ. 12 του άρθρου
20 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
δ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).

10465

2. Τα άρθρα 94, 95 και 98 του ν. 3655/2008 «Διοικητική
και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις»
(Α΄ 58), σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 4142/
2013 (Α΄ 83).
3. Το αριθμ. 1030/2/00000011 από 8.1.2019 έγγραφο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α με συνημμένα τα αριθμ. 48.3/
30.12.2019, 48.4/30.12.2019 και 48.5/30.12.2019 Πρακτικά - Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση της αποδέσμευσης κεφαλαίων των
Τομέων Τ.Π.ΑΣ, Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου
Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) για τη χορήγηση προσωπικών δανείων
εκτάκτων αναγκών σε ασφαλισμένους ως ακολούθως:
α) Του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του Κλάδου
Πρόνοιας του Ταμείου μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων
(3.000.000,00) ευρώ,
β) του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μέχρι ποσού δύο
εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ και
γ) του Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού
Σώματος του Κλάδου Πρόνοιας του Ταμείου μέχρι ποσού
Δύο Εκατομμυρίων Εκατό Χιλιάδων (2.100.000,00) ευρώ,
για χορήγηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών
σε ασφαλισμένους των αντίστοιχων Τομέων του Ταμείου
για το έτος 2020.
2. Τα δάνεια χορηγούνται κατά περίπτωση, μετά από
αίτηση του δικαιούχου, με απόφαση του Δ.Σ., και πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων
που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τις διατάξεις του
άρθρου 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν.
3. Το επιτόκιο, με το οποίο βαρύνονται τα δάνεια που
συνάπτονται δυνάμει του παραπάνω νόμου καθορίζεται από την αριθμ. Β/7/208/77/01.02.2013 (Β’ 462) κοινή
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος.
4. Η διάθεση του ανωτέρω εγκριθέντος ποσού αφορά
στις χορηγήσεις δανείων για το έτος 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1005/24.03.2020

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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