E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2021.04.03 14:12:13
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

15927

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενισχύσεως σε
ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών, λόγω
Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων έτους 2021.

2

Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

3

Μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ μονάδων Αττικής - Αθηνών -Νοτίου Τομέα και Αττικής - Ανατολικής Αττικής.

4

Μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης επικουρικής σύνταξης των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων, Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων
(ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
ΕΤΑΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2242.10-1.1/18761/2021
(1)
Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενισχύσεως σε
ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών, λόγω
Εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων έτους 2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 του ν. 6002/1934 «Περί προστασίας
των ανέργων εργατών θαλάσσης και των οικογενειών
αυτών» (Α’ 37), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 29
του ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της
ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 64),
β) του άρθρου 40 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και της παρ. 1
του άρθρου 6 του νόμου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4331/2015 (Α’ 69),
γ) της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012 «Θέματα
Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/
ΕΕ και λοιπές διατάξεις (Α’ 89),
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δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
ε) του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής
ασφάλειας (EE L 166), όπως ισχύει και του Κανονισμού
(ΕΚ) υπ’ αρ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
υπ’ αρ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλειας (ΕΕ L 284),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ζ) του π.δ. 228/1998 «Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών»
(Α’ 176),
η) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «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 … Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α’ 114),
θ) των άρθρων 1 και 23 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
ι) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιβ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιγ) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
2. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οίκου Ναύτου, σύμφωνα με το πρακτικό της υπ’ αρ.
5219/01/20-01-2021 Συνεδρίασης Δ.Σ./Ο.Ν. (θέμα 1ο).
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3. Την υπ’ αρ. 764-27/01/2021/27-01-2021 (ΑΔΑ: Ω38Ο469ΗΞΞ-ΧΦΠ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Οίκου Ναύτου/Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται συνολικά δαπάνη δύο εκατομμυρίων
πεντακόσιων πενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (€ 2.551.000)
περίπου στον ΚΑΕ 0652 - «Επιδόματα εορτών ανέργων»
του προϋπολογισμού εξόδων του Ο.Ν., για το οικονομικό
έτος 2021.
5. Την υπό στοιχεία 2814.5/10381/2020/ΑΣ, 2814.5.1/
07/2021/09-02-2021 Εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΝΑ.Ν.Π., αποφασίζουμε:
1. Για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων
2021 παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπό τη
μορφή βοηθήματος από τον προϋπολογισμό του Οίκου
Ναύτου 2021 (Κ.Α.Ε. 0652), στις αναφερόμενες στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 κατηγορίες ανέργων
ναυτικών. Το ύψος αυτής καθορίζεται:
α) για τις εορτές του Πάσχα 2021 σε:
αα) τριακόσια ευρώ (€300,00), για τους/τις άγαμους/
άγαμες ναυτικούς και
ββ) τριακόσια πενήντα ευρώ (€350,00), για τους/τις
έγγαμους/έγγαμες και τους/τις εξομοιουμένους/εξομοιουμένους με αυτούς/αυτές ή τους/τις έχοντες/έχουσες
προστατευόμενα τέκνα.
β) για τις εορτές των Χριστουγέννων 2021 σε:
αα) τριακόσια πενήντα ευρώ (€350,00), για τους άγαμους, και
ββ) τετρακόσια ευρώ (€400,00), για τους έγγαμους και
τους εξομοιουμένους με αυτούς ή τους έχοντες προστατευόμενα τέκνα.
2. Την οικονομική ενίσχυση της υποπαραγράφου α’ της
παραγράφου 1 δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που
πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη
από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες
τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 2η Μαΐου 2021 τριετία ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική
θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 2η
Μαΐου 2021, πενταετία.
β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή
τους και μέχρι την 2η Μαΐου 2021, χρονικό διάστημα
όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες και μέχρι είκοσι
τέσσερις (24) μήνες (δηλαδή ανεργία από 2-05-2019 έως
2-05-2021).
γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του
Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Πειραιά (Γ.Ε.Ν.Ε.)
και έχουν κάρτα ανεργίας, η οποία εκδόθηκε από την
ημέρα της τελευταίας απόλυσης του/της ναυτικού και
μετέπειτα.
δ) Δεν λαμβάνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής
κατά τον χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται
από άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα
ανεργίας και μητρότητας της παρ. 2 του άρθρου 19 του
π.δ. 894/1981 (Α’ 226) και του π.δ. 228/1998 (Α’ 176), όπως
ισχύει σήμερα, καθώς και η επιδότηση σπουδαστών σύμ-
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φωνα με την υπ’ αρ. 3627.1/01/2005 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 89), όπως ισχύει, δεν θεωρούνται βοήθημα
άλλης μορφής.
ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο
τελευταία απόλυση ή την αναγραφόμενη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη Χώρα.
Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων
α’ και β’ ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο. Όταν χορηγείται άδεια υπολογίζεται ο χρόνος που αναγράφεται σε
ναυτικό φυλλάδιο και σε περίπτωση μη συγκεκριμένης
τέτοιας εγγραφής λαμβάνεται υπόψη σχετική ενημέρωση της οικείας Λιμενικής Αρχής απόλυσης.
3. Την οικονομική ενίσχυση της υποπαρ. α’ της παρ. 1,
δικαιούνται να λάβουν επίσης οι παρακάτω κατηγορίες
ανέργων ναυτικών:
α) Ναυτικοί που πάσχουν από χρόνιο νόσημα το οποίο
τους/τις έχει καταστήσει ανίκανους/ανίκανες για οποιαδήποτε εργασία, εφόσον έχουν πάνω από πέντε (5) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
β) Άνεργοι Ναυτικοί εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες
στο Γ.Ε.Ν.Ε. που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 2η Δεκεμβρίου 2020, εφόσον
έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια
υπηρεσία.
γ) Άνεργοι ναυτικοί εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες
στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του
π.δ. 228/1998 (Α’ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, για ένα τετράμηνο τουλάχιστον μετά την
2η Μαΐου 2020 και έκτοτε δεν ναυτολογήθηκαν για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μήνα.
Ως τελευταία ημέρα απόλυσης του ναυτικού για τον
σκοπό της παρούσας θεωρείται η ημερομηνία μέχρι την
οποία ο ναυτικός δικαιούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μισθού ή αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένης
της περίπτωσης χορήγησης άδειας.
4. Την οικονομική ενίσχυση της υποπαρ. β’ της παρ. 1
δικαιούνται να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:
α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη
από πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες
τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 25η
Δεκεμβρίου 2021 τριετία ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες
συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν
από την 25η Δεκεμβρίου 2021, πενταετία.
β) Από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 25η
Δεκεμβρίου 2021, έχει μεσολαβήσει, χρονικό διάστημα
όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες και μέχρι είκοσι
τέσσερις (24) μήνες (δηλαδή ανεργία από 25-12-2019
έως 25-12-2021).
γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων
του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και
έχουν κάρτα ανεργίας, η οποία εκδόθηκε από την ημέρα
της τελευταίας απόλυσης του ναυτικού και μετέπειτα.
δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής,
κατά τον χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται
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από άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα
ανεργίας και μητρότητας της παρ. 2 του άρθρου 19 του
π.δ. 894/1981 (Α’ 226) και του π.δ. 228/1998 (Α’ 176),
όπως ισχύει σήμερα, καθώς και η επιδότηση σπουδαστών σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3627.1/01/2005 κοινή
υπουργική απόφαση (Β’ 89), δεν θεωρούνται βοήθημα
άλλης μορφής.
ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο
τελευταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη χώρα.
Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων
α’ και β’ ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο. Όταν χορηγείται άδεια υπολογίζεται ο χρόνος που αναγράφεται σε
ναυτικό φυλλάδιο και σε περίπτωση μη συγκεκριμένης
τέτοιας εγγραφής λαμβάνεται υπόψη σχετική ενημέρωση της οικείας λιμενικής αρχής απόλυσης.
5. Την οικονομική ενίσχυση της υποπαρ. β’ της παρ. 1,
δικαιούνται να λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες
ανέργων ναυτικών:
α) Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από
πέντε (5) χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.
β) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) που απολύθηκαν από
τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 25η Ιουνίου
2021, εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
γ) Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που
επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του π.δ. 228/1998
(Α’ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
για ένα τετράμηνο (04 μήνες) τουλάχιστον μετά την 25η
Δεκεμβρίου 2020 και δεν ναυτολογήθηκαν από τότε περισσότερο από έναν (1) μήνα.
Ως τελευταία ημέρα απόλυσης του ναυτικού για το
σκοπό της παρούσας θεωρείται η ημερομηνία μέχρι την
οποία ο ναυτικός δικαιούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μισθού ή αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένης
της περίπτωσης χορήγησης άδειας.
6. Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στις παρ. 2
έως 5 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται η
υπηρεσία που έχει αποκτηθεί:
α) σε πλοία με Ελληνική σημαία,
β) σε πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.),
γ) σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το
Ν.Α.Τ., εφόσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, χωρίς να θίγονται διατάξεις των ενωσιακών κανονισμών για τον συντονισμό των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης των Κρατών - Μελών της Ε.Ε.
7. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοσηλεύθηκε σε κλινική ή νοσοκομείο, με δαπάνες του
οικείου ασφαλιστικού φορέα ή του πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία για τον σκοπό της παρούσας απόφασης.
8. Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και της ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα
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(30) ημέρες, όπως ορίζει η περ. 18 του άρθρου 1 του
π.δ. 894/1981 (Α’ 226), ως τελευταία δε απόλυση, λογίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή μισθό σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, ιδίως, δε κατά τον Κώδικα Ιδιωτικού
Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με τον ν. 3816/1958
(Α’ 32) και τον Κανονισμό για την εφαρμογή απαιτήσεων
της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
3522.2/08/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1671).
Ναυτολόγηση μέχρι τριάντα (30) ημέρες, δεν θεωρείται ότι διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας.
9. Για τον χαρακτηρισμό νοσήματος των ναυτικών που
αναφέρεται στην παρούσα ως χρόνιο, αρμόδιοι είναι
ως εξής:
α) το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Οι
Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας, που εκδίδονται από τις Υγειονομικές
Επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. γίνονται υποχρεωτικά δεκτές και
είναι δεσμευτικές.
β) Για τους δικαιούχους που δεν είναι κάτοικοι περιφέρειας Αττικής, εκτός Ν. Κυθήρων, και περιφερειακής
ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιοι είναι και τα Δημόσια
Νοσοκομεία και οι Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) (όπως
Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.), Κέντρα Υγείας κ.λπ.)
πλησιέστερα στην κατοικία τους.
10. Η οικονομική ενίσχυση της υποπαρ. α’ της παρ. 1
καταβάλλεται από την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και
την 23η Απριλίου 2021, με πίστωση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας των δικαιούχων ναυτικών, σταδιακά,
μετά την κατάθεση έως και την 28η Απριλίου 2021 και
τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στον
Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στις Λιμενικές Αρχές, που έχουν
ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την παροχή της προβλεπόμενης προστασίας.
11. Η οικονομική ενίσχυση της υποπαρ. β’ της παρ. 1
καταβάλλεται έως την 24η Δεκεμβρίου 2021, με πίστωση
λογαριασμών πληρωμών τράπεζας των δικαιούχων, σταδιακά μετά την κατάθεση έως και την 22η Δεκεμβρίου
2021 και τον έλεγχο των απαιτούμενων στοιχείων στον
Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στις Λιμενικές Αρχές, που έχουν
ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την παροχή της προβλεπόμενης προστασίας.
12. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης καταχωρίζεται από την αρμόδια αρχή, με ειδική πράξη στο φυλλάδιο του ναυτικού.
13. H παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 12 Μαρτίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ναυτιλίας και
Νησιώτικης Πολιτικής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 2

(2)

Σύσταση και συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 του ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης» (Α’ 222).
2. Του άρθρου 6 του ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα
παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (Α’ 262).
3. Του άρθρου 11 του ν. 3310/2005 «Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα
παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» (Α’ 30).
4. Της υπ’ αρ. 2/95354/0021/9.3.2009 απόφασης «Οργάνωση και Στελέχωση των Υπηρεσιών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης» του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών (Β’ 490).
5. Της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση
και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220).
6. Του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο
Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική
διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 33).
7. Του άρθρου 162 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
8. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
9. 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), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
10. Της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας
Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’ 33).
11. Της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση
και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220).
12. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).
13. Των άρθρων 159, 160 και 161 του ν. 3528/2007,
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).
14. Της παρ. 1 του άρθρου 36 και του άρθρου 43 του
π.δ. 410/1988 «Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου Δημοσίου,
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ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 191) και της παρ. Β4 του άρθρου 40
του ν. 1884/1990 (Α΄ 81).
15. Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 20
του ν. 4622/2019 «Οργάνωση και λειτουργία των φορέων
της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).
16. Της υπ’ αρ. 7/2016 απόφασης του Πρόεδρου του
Ε.Σ.Ρ. «Σύσταση και συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ε.Σ.Ρ. (Β’ 2790/2006).
II.
1. Την υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση του Πρόεδρου του Ε.Σ.Ρ.
«Σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Ε.Σ.Ρ.».
2. Το από 19.01.2021 απόσπασμα πρακτικού της 2ης
Συνεδρίασης της Ολομέλειας με θέμα τη συγκρότηση
Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συνιστάται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, με έδρα την
Αθήνα.
2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από
τα τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
του Ε.Σ.Ρ., με τη συμμετοχή και ενός (1) Προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης, προερχομένου από άλλο φορέα,
ως ακολούθως:
α) Ένα (1) μέλος του Ε.Σ.Ρ., ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του επίσης μέλος του Ε.Σ.Ρ.
β) Ένα (1) μέλος άλλης συνταγματικά κατοχυρωμένης
Ανεξάρτητης Αρχής ή Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη, που
ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με κλήρωση.
γ) Ένα εκ των αρχαιοτέρων υπαλλήλων με τον νόμιμο
αναπληρωτή του, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 3528/2007, μη υπάρχοντος
γενικού διευθυντού ή διευθυντού.
δ) Τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης
προερχόμενο από άλλη Ανεξάρτητη Αρχή, με τον αναπληρωτή του, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τη διαδικασία του πέμπτου εδαφίου του ν. 4369/2016.
3. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και
νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του Ε.Σ.Ρ.
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ’ με την απόφαση ορισμού μελών.
4. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι:
Η αξιολόγηση:
i) των ενστάσεων των άρθρων 17 επ., του ν. 4369/2016
και
ii) των επιδόσεων, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 5 και
12 του άρθρου 17, στις παρ. 5 και 11 του άρθρου 18 και
στην παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016.
5. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι
διετής.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
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Αριθμ. 90385
(3)
Μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ μονάδων Αττικής - Αθηνών -Νοτίου Τομέα και Αττικής - Ανατολικής Αττικής.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
1.1 Της παρ. 1 του άρθρου 51 και τα άρθρα 57 και 59
του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).
1.2 Του π.δ. 8/2019 (Α’ 8) και ιδίως το άρθρο 87.
1.3 Του π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (I.K.A.)» (Α΄ 127).
1.4 Του π.δ. 154/2006 «Οργανισμός του ν.π.δ.δ. με την
επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)» (Α’ 167).
1.5 Των άρθρων 40 και 41 του ν. 4445/2016 «Εθνικός
Μηχανισμός Συντονισμού, και εφαρμοστικές διατάξεις
του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αρ. 20104/6997/12.04.2018 απόφαση Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1317).
3. Την υπό στοιχεία 33/Συν.4η/28-01-2021 (ΑΔΑ:
6ΠΗΦ46ΜΑΠΣ-ΑΝΕ) απόφαση ΔΣ e-ΕΦΚΑ.
4. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα ενόψει της υλοποίησης του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ
(π.δ. 8/2019) στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αττικής.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ,
αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά στο Γ’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών
Αττικής-Ανατολική Αττική (Κορωπί) για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ Τ.Κ. 19400 (19441, 19442 και 19443)
(Κορωπί), των κατωτέρω αρμοδιοτήτων:
1. Στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος:
1.1. Από το Α’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Νοτίου Τομέα (Γλυφάδα):
1.1.1. Η υπαγωγή στην ασφάλιση των υπόχρεων προσώπων, η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών υπαγωγής, η χορήγηση των πάσης φύσεως πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ασφάλισης σ’ αυτούς, καθώς
και εξαίρεση από την ασφάλιση.
1.1. 2. Η λήψη νόμιμων μέτρων για την αυτεπάγγελτη
υπαγωγή στην ασφάλιση και την είσπραξη των εισφορών με την έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (Π.Β.Ο.).
1.1.3. Η έκδοση πιστοποιητικών προς τους ασφαλισμένους ή τρίτους και η χορήγηση βεβαιώσεων ταμειακής
ενημερότητας.
1.1.4. Η έκδοση πράξεων διαγραφής ή επανεγγραφής
στα Μητρώα του Οργανισμού, καθώς και η έκδοση αποφάσεων απαλλαγής κλάδου υγείας.
1.1.5. Η επιμέλεια για την τήρηση και ενημέρωση του
ατομικού λογαριασμού.
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1.1.6. Η πιστοποίηση του χρόνου ασφάλισης.
1.1.7. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων ενώπιον
της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.)
1.2. Από το Τμήμα Ασφάλισης και Εσόδων της Γ’ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής Νοτίου
Τομέα:
1.2.1. Η έκδοση αποφάσεων για την προαιρετική
ασφάλιση, την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και τις λοιπές περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου
ασφάλισης.
1.2.2. Η μέριμνα για την έκδοση πράξεων καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις απώλειας
ασφαλιστικών βιβλιαρίων.
1.2.3. Η μέριμνα για την έκδοση απόφασης επιστροφής
εισφορών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως σύμφωνα με το π.δ. 154/2006.
Επιπρόσθετα μεταφέρονται αρμοδιότητες που πηγάζουν απ’ ευθείας από ειδικές διατάξεις και τον Κανονισμό
Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (π.δ. 258/2005) και
αφορούν σε θέματα ασφάλισης-εσόδων Μη Μισθωτών.
2. Στο Τμήμα Παροχών Συντάξεων-Ασθενείας:
2.1. Η καταβολή επιδομάτων μητρότητας και εξόδων
κηδείας στους ασφαλισμένους καθώς και κάθε άλλης
δαπάνης που θα προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.2. Η διαπίστωση των ατυχημάτων, η εξακρίβωση
των συνθηκών από τις οποίες προκλήθηκαν αυτά, ο χαρακτηρισμός αυτών ως εργατικά η μη, η παραπομπή
στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) και η
πληρωμή της σχετικής δαπάνης.
2.3. Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων ενώπιον
της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.).
2.4. Η παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών συνταξιοδοτικών αιτημάτων.
3. Στο Τμήμα Οικονομικού - Διοικητικού:
3.1 Η είσπραξη των εισφορών.
3.2. Η παραπομπή σε ΚΕΠΑ των ασφαλισμένων για
προσδιορισμό ποσοστού αναπηρίας (άρθρο 22 του
π.δ. 258/2005, (Α΄ 313) «Καταστατικό του ΟΑΕΕ»).
4. Στο Γραφείο Μητρώου:
4.1. Η μέριμνα για την τήρηση του Μητρώου ασφαλισμένων, του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.) και των μεταβολών του, των ασφαλιστικών
φακέλων, του αρχείου και κάθε είδους βοηθητικού
στοιχείου που απαιτείται για την παρακολούθηση και
συντονισμό εργασιών.
4.2. Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας,
στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά.
4.3. Χορήγηση κοινοτικών εντύπων, όπου δεν είναι
δυνατή η ηλεκτρονική άντληση από τον ασφαλισμένο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2021
Ο Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
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Αριθμ. 92194
(4)
Μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης επικουρικής σύνταξης των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων
(ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
ΕΤΑΑ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 51, και των άρθρων 57 και
59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού
συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).
β. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Α’ 8) και ιδίως
του άρθρου 34 Α αυτού.
γ. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).
2. Την υπό στοιχεία 2/Συν. 1/07-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ1Σ46ΜΑΠΣ-3ΚΘ) απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ.
3. Το γεγονός, ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά από το Β’ Τμήμα Απονομής Επικουρικής
Σύνταξης της Ε’ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και
Συντάξεων Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης
και Εφάπαξ Παροχών των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
α. Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
β. Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
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γ. Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
δ. Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
ε. Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων.
Στις ακόλουθες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης
Συντάξεων:
α. Στο Τμήμα Α’ Απονομής Συντάξεων Νομικών της
Δ’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων για τους ασφαλισμένους των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου
Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ για την περιοχή αρμοδιότητας του
β. Στο Τμήμα Γ’ Απονομής Συντάξεων Μηχανικών της Δ’
Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων για τους ασφαλισμένους του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής
Ασφάλισης του ΕΤΑΑ για την περιοχή αρμοδιότητάς του.
γ. Στο Τμήμα Ε’ Απονομής Συντάξεων Αυτοτελώς
Απασχολούμενων και Ασφαλισμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Γ’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων για τους ασφαλισμένους των Τομέων Επικουρικής
Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ)
του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ για την
περιοχή αρμοδιότητας του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2021
Ο Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
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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.

*02013090304210008*

