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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008
(Β’ 218) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2

Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός
και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων Διοίκησης και των υπαλλήλων της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ο.Α.Κ. Α.Ε.)» για το έτος 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 73190/Α5
(1)
Τροποποίηση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008
(Β' 218) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186).
2. Τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/
2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 141).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4452/
2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας
και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).
4. Το άρθρο 213 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) με θέμα «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία
του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
5. Την με αρ. 35536/Α5/06-03-2019 (Β’ 909) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της με αρ. 14420/ΚΒ/
04-02-2008 (Β’ 218) υπουργικής απόφασης «Εξετάσεις -

Αρ. Φύλλου 1702

Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τις με αρ. 170141/Α5/11-10-2017
(Β’ 3650) και 49030/Α5/23-03-2018 υπουργικές αποφάσεις».
6. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την με αρ. πρωτ. Φ1/Γ/199/72290/Β1/9-5-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
9. Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008
(Β’ 218) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Εξετάσεις
- Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με αρ. 170141/Α5/
11-10-2017 (Β’ 3650), 49030/Α5/23-03-2018 (Β’ 1140) και
35536/Α5/06-03-2019 (Β’ 909) υπουργικές αποφάσεις,
ως ακολούθως:
1) Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται σε Εξεταστικά Κέντρα που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση των
οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.»
2) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων ορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.»
3) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Έργο τους είναι ο ορισμός των εποπτών των Εξεταστικών Κέντρων, η εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις έδρες των Εξεταστικών Κέντρων και για τη συγκρότηση των επιτροπών
των Εξεταστικών Κέντρων και του λοιπού τεχνικού και
βοηθητικού προσωπικού αυτών, ο ορισμός των Ομάδων
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Επιτηρητών, καθώς και η γενικότερη εποπτεία της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.»
4) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Σε κάθε εξεταστικό κέντρο λειτουργεί Ομάδα Επιτηρητών για την επιτήρηση των εξεταζόμενων, τα μέλη της
οποίας καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.»
5) Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 19 αντικαθίστανται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων συγκροτούνται για κάθε εξεταζόμενη
γλώσσα Ομάδες Εξεταστών για την εξέταση παραγωγής
προφορικού λόγου. Οι Ομάδες ορίζονται, αφού επιλεγούν κατόπιν συνεργασίας με την Κεντρική Εξεταστική
Επιτροπή από το Μητρώο Αξιολογητών του ΚΠΓ που
τηρείται στο Τμήμα Εξετάσεων του ΚΠΓ, εφόσον ανταποκριθούν στην ειδική πρόσκληση ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .»
6) Η παρ. 1 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων ορίζεται η έδρα των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την εξέταση
των υποψηφίων με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.»
7) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 26 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, συγκροτείται σε κάθε ένα από τα Ειδικά
Εξεταστικά Κέντρα τριμελής επιτροπή για τη διεξαγωγή
των γραπτών και προφορικών εξετάσεων, ύστερα από
εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.»
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΠΔΑ/35571/2592/Φ.ΟΑΚ
(2)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπομένων
κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός
και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων Διοίκησης και των υπαλλήλων της εταιρείας "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ο.Α.Κ. Α.Ε.)" για το έτος 2019.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
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βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),
β) του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β' του ν. 4138/2013
(Α' 72) με το οποίο συγχωνεύονται τα Ν.Π.Ι.Δ. Ο.ΑΝ.Α.Κ.
Α.Ε. και Ο.Α.ΔΥ.Κ Α.Ε. σε νέα εταιρεία, με την επωνυμία
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.),
γ) των άρθρων 2 και 3 του Κεφαλαίου Α' της Υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του
Μέρους Β' του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης»,
δ) του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες»,
ε) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ....Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
στ) του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών ... »,
ζ) του π.δ. 123/2017 (Α' 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και
η) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του ν.
4549/2018 (Α' 105).
2. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. αποφάσεις:
α) Δ16γ/364/15/256/Γ/18-6-2013 (Β' 1473) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «Πράξη Συγχώνευσης του νομικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ" και του νομικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ"
με σύσταση νέας εταιρείας - Σύσταση ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)"»,
β) ΔΠΔΑ/70338/3849/Φ.ΟΑΚ/15-2-2019 (Β' 605) ΚΥΑ
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019, του εποπτευόμενου φορέα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α. Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)"»,
γ) Υ29/8-10-2015 (Β' 2168) του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» και
δ) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 (Β' 23) του αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση
εκτέλεσης», όπως τροποποιημένη ισχύει.
3. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-2019 (ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6) «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»,
β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) «Εκθέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων» και
γ) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ)
«Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων».
4. Τα αριθμ. 11399/7-12-2018 και 1674/15-2-2019
έγγραφα της εταιρείας "OAK A.E.", το αριθμ. 11079/
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29-11-2018 Απόσπασμα Πρακτικού κατά τη 16η Συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και τα από
12-12-2018 και 15-2-2019 ηλεκτρονικά μηνύματα.
5. Το από 11-2-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
6. Την από 6-3-2019 εισηγητική έκθεση του Γενικού
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 100.000,00 €, επιμερισμένα στους κωδικούς 60.00.11 (52.500,00 €), 64.01.02
(42.000,00) και 64.01.03 (5.500,00 €) για το τρέχον οικονομικό έτος και θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της εταιρείας, σύμφωνα με το
αριθμ. ΔΠΔΑ/οικ.15712/1097/Φ.ΟΑΚ/5-3-2 019 έγγραφο
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
8. Την ανάγκη μετακίνησης του προσωπικού της εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε., για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης και απρόσκοπτης προώθησης του επιτελούμενου
από την εταιρεία έργου:
α) στο εσωτερικό για την επίβλεψη και παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων στην Περιφέρεια Κρήτης,
όπως ο σχεδιασμός, η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση,
διοίκηση και επίβλεψη του έργου του Νότιου Οδικού
Άξονα Κρήτης, του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και
του υπόλοιπου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Κρήτης, καθώς και για την ανάληψη, συντήρηση, λειτουργία,
διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων εγγείων
βελτιώσεων και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση υδάτινων πόρων, όπως το έργο ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης
και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, καθώς
και υγρών αποβλήτων και
β) στο εξωτερικό, με τη συμμετοχή των στελεχών της
σε Διεθνή Συνέδρια, αποφασίζουμε:
Καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών εκτός έδρας, ως κατωτέρω:
1. Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, μέχρι εξήντα (60) ημέρες για έκαστο
εξ αυτών, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του
ν. 4336/2015.
2. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι είκοσι (20) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
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3. Για τα Διευθυντικά στελέχη, μέχρι είκοσι (20) ημέρες
για έκαστο εξ αυτών.
4. Για τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που
ορίζονται ως επιβλέποντες και εποπτεύοντες στα έργα
που διαχειρίζεται ο Φορέας, μέχρι εξήντα (60) ημέρες
για έκαστο εξ αυτών.
5. Για τους λοιπούς υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, μέχρι είκοσι (20) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
6. Για τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών,
μέχρι τριάντα (30) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
7. Για τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος,
μέχρι τριάντα (30) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
8. Για τους υπαλλήλους του κλάδου TE Μηχανικών, που
ορίζονται ως βοηθοί επιβλέποντες μηχανικοί στα έργα
που διαχειρίζεται ο Φορέας, μέχρι εξήντα (60) ημέρες
συνολικά για έκαστο εξ αυτών.
9. Για τους λοιπούς υπαλλήλους του κλάδου TE Μηχανικών, μέχρι είκοσι (20) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
10. Για τους Δικηγόρους της εταιρείας, μέχρι είκοσι (20)
ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
11. Για τους Διοικητικούς και λοιπούς υπαλλήλους,
μέχρι δέκα (10) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
12. Για τους εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας,
μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
Η δαπάνη που θα προκύψει από τις μετακινήσεις
εκτός έδρας του προσωπικού της εταιρείας "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Κ.
Α.Ε.)" εντός και εκτός της Επικράτειας έχει προβλεφθεί
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της εταιρείας για το
τρέχον οικονομικό έτος.
Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2019, μέχρι της δημοσίευσης της παρούσης, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός
έδρας που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 9 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υποδομών
και Μεταφορών
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1702/16.05.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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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