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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

7 Ιουνίου 2019

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

4η τροποποίηση της 245/2017 απόφασης με θέμα
«Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας
και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017.

2

Τροποποίηση της οικ. Α61515/5281/13/7-2-2014
υπουργικής απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων».

3

Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/
τ.Β΄/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών, με θέμα «Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη,
λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου
των λειτουργούντων ’’Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων
καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός
είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας
και ιδιωτικής χρήσης’’ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 86118
(1)
4η τροποποίηση της 245/2017 απόφασης με
θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το
έτος 2017.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ελληνικό Ίδρυμα
Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», και ιδίως
τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1,

Αρ. Φύλλου 2140

2. το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και ιδίως το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που
προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις»,
3. το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
4. το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού»,
5. το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
6. την Υ2/22-09-2015 (ΦΕΚ 2076 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
7. την Υ8/25-9-2015 (ΦΕΚ 2109 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Φωτάκη»,
8. την 288/03-04-2017 (ΦΕΚ 173 Υ.Ο.Δ.Δ.) υπουργική
απόφαση με θέμα «Συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και
Καινοτομία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. την 182/27-1-2017 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Προϋπολογισμός έτους 2017 του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας»,
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10. την 245/2017 (ΦΕΚ 1066 Β΄) υπουργική απόφαση
με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και
κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017», όπως τροποποιήθηκε με την 223400/1-12-2017 (ΦΕΚ 4276 Β΄), την
77320/14-05-2018 (ΦΕΚ 1959 Β΄) και την 28384/2019
(ΦΕΚ 801 Β΄),
11. την 12086/23-04-2019 απόφαση της 52ης συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛΙΔΕΚ, που
διαβιβάστηκε με το αριθμ. 12881/14-05-2019 έγγραφο,
12. το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την παρ. Α 3 της 245/2017 απόφασης
με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και
κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2017», όπως τροποποιήθηκε με τις 223400/19-12-2017, 77320/14-05-2018
(ΦΕΚ 1959 Β΄) και 28384/2019 (ΦΕΚ 801 Β΄) υπουργικές
αποφάσεις, ως εξής:
Α 3. Ποσό σαράντα πέντε εκατομμυρίων (45.000.000,00 €)
για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών στις
Επιστημονικές Περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογικές Επιστήμες, Επιστήμες
Ζωής, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες,
ως εξής: Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για μέλη ΔΕΠ
και Ερευνητές/τριες.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η 245/2017 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις 223400/
19-12-2017, 77320/14-05-2018 και 28384/22-02-2019
υπουργικές αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ Α 23523/1032
(2)
Τροποποίηση της οικ. Α61515/5281/13/7-2-2014
υπουργικής απόφασης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).

Τεύχος B’ 2140/07.06.2019

3. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α΄) με το
οποίο τροποποιείται το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) και ιδρύεται το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
6. Την οικ. 20871/21-03-2017 (ΦΕΚ 153 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 23/2019 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Διορισμός Υπουργού,
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
8. Την αριθμ. ΔΝΣα/οικ.22494/ΦΝ459/26-3-2019
(ΦΕΚ 1919 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο Μωραΐτη».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 351/1990 (ΦΕΚ 139 Α΄) «Προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων, των υπ’ αυτών ρυμουλκούμενων και των μοτοσικλετών με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους».
10. Τις διατάξεις της 19800/24-05-1982 (ΦΕΚ 455 Β΄)
υπουργικής απόφασης «Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων», όπως
ισχύει.
11. Τις διατάξεις της οικ 4700/330/2004 (ΦΕΚ 192 Β΄)
απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
«Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων».
12. Τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου μόνου της
Β-39170/850/20-01-1997 (ΦΕΚ 124 Β΄) απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Αναπροσαρμογή τελών για χορήγηση, λόγω αντικατάστασης, πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτων
οχημάτων, μοτοσικλετών και ρυμουλκούμενων τους».
13. Την οικ. Α-61515/5281/13/7-2-2014 (ΦΕΚ 383 Β΄)
απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού
κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παρ. 3 της οικ.
Α61515/5281/2013 (ΦΕΚ 383 Β΄) υπουργικής απόφασης, ως εξής:
«β. Άδεια κυκλοφορίας του Δ.Χ. αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που έχει κλαπεί μετά του αυτοκινήτου, φωτοαντίγραφο αυτής, εφόσον υπάρχει».
Κατά τα λοιπά ισχύει η οικ. Α-61515/5281/13/7-2-2014
υπουργική απόφαση.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσηή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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Αριθμ. 44464/452
(3)
Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/
τ.Β΄/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών, με θέμα «Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των
λειτουργούντων ’’Πρατηρίων παροχής καυσίμων
και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων
με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας
και ιδιωτικής χρήσης’’ και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016
(ΦΕΚ 222 Α΄) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία
της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την
ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές
διατάξεις».
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
γ) Του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
δ) Του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
ε) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
στ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Του π.δ. 23/2019 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η) Της ΔΝΣα/οικ.22494/ΦΝ 459/20-3-2019 (ΦΕΚ 1019/
τ.Β΄/2019) απόφασης Πρωθυπουργού και του Υπουργού
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Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο
Μωραΐτη».
θ) Της οικ. 20871/21-3-2017 (ΦΕΚ 153/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./2017)
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
ι) Της οικ. 85171/28-11-2017 (ΦΕΚ 4163/τ.Β΄/2017)
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση στο Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της παράλληλης εκτέλεσης των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του ιδίου Υπουργείου».
ια) Του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
ιβ) Της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β΄/2019)
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019
(ΦΕΚ 714/τ.Β΄/2019) απόφασης του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
1. Η φράση «εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας» της παρ. 3α του
άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
«εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας».
2. Η φράση «εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία
εφαρμογής της παρούσας» της παρ. 2 του άρθρου 5,
αντικαθίσταται ως εξής:
«εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας».
3. Η φράση «αρχίζει τέσσερις (4) μήνες μετά από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» του
άρθρου 9, αντικαθίσταται ως εξής:
«αρχίζει οκτώ (8) μήνες μετά από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 31 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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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.

*02021400706190004*

