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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Δεκεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420,00€) με Φ.Π.Α.,
της εταιρίας «ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως και 31ης Αυγούστου 2022.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 158760/
Δ2/6.12.2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5768).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420,00€) με Φ.Π.Α.,
της εταιρίας «ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.
Με την υπό στοιχεία. 73682 Φ.804.22/03-12-2021
απόφαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου
του Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/13 (Α’ 185),
«Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε, καθώς και της παρ. 5 του άρθρου
85 του ν. 4662/20, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της εταιρίας «ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ο.Ε.» εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων είκοσι ευρώ
(420,00€) με Φ.Π.Α., που αφορά τέσσερα (04) ελαστικά
επίσωτρα διαστάσεων 205/80 R16 Μ+S Δ.Τ. ΤΔΦ, για
την κάλυψη των αναγκών του Π.Κ. Πλωμαρίου της Π.Υ.
Χίου.
Ο Διευθυντής Υποστήριξης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Αρ. Φύλλου 6291

Αριθμ. 19/2021/ΑΠΠ
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για το χρονικό διάστημα από 1ης
Ιανουαρίου έως και 31ης Αυγούστου 2022.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) Του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 6).
2) Του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές» (Α΄ 220).
3) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206).
4) Του άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
του ν. 3839/2010 (ΕΙΣΕΠ) (Α΄ 51).
5) Των παρ. 4 και 6 των άρθρων 36 και 40 του ν. 4024/
2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015» (Α΄ 226) με τα οποία
προστέθηκαν αρμοδιότητες στο Α.Σ.Ε.Π.
6) Του άρθρου 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).
7) Των άρθρων 63 και 74 του ν. 4430/2016 «Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων
της και άλλες διατάξεις» (Α΄ 205).
8) Του άρθ. 107 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της
Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
9) Του άρθ. 36 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
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των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
Β) Την υπ’ αρ. 87/10.08.2021 απόφαση του Προέδρου
του Α.Σ.Ε.Π. «Διαδικασίες επιλογής προσωπικού με βάση
προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία» (Β΄ 3901).
Γ) Την υπ’ αρ. 160/19-11-2021 (Β΄ 5444) απόφαση του
Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό κατά τη μεταβατική περίοδο πριν από την προκήρυξη του πανελλήνιου γραπτού
διαγωνισμού».
Δ) Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (Β΄
3450/2021).
Ε) Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Α.Σ.Ε.Π (2022), Ειδικός Φορέας 1007-8010000000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2120201001 «Αποζημίωση για
υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι
και ΙΔΑΧ)», συνολικού ύψους 990.000,00 €.
ΣΤ) Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής, θα προκληθεί δαπάνη (295 άτομα
X 20 ώρες/μήνα X 5,72 €/ώρα = 33.748 €/μήνα Χ 8 μήνες= 270.000,00 €) μέχρι διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες
ευρώ (270.000,00 €) η οποία θα βαρύνει τον λογαριασμό
2120201001 του Ειδικού Φορέα 1007-801-0000000.
Ζ) Την υπό στοιχεία 14/2021/ΑΠΠ/22-11-2021/ΑΔΑ:
633Μ6Η6-8ΔΣ, απόφαση έγκρισης προανάληψης υποχρέωσης για «Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης
ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)», ύψους διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00 €), για
την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, για το χρονικό διάστημα από 01 Ιανουαρίου έως και 31 Αυγούστου 2022,
σε βάρος της πίστωσης του λογαριασμού 2120201001
του Ειδικού Φορέα 1007-801-0000000, αποφασίζουμε:
Α) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης διακοσίων ενενήντα πέντε
(295) υπαλλήλων του Α.Σ.Ε.Π και μέχρι 47.200 ώρες
(295Χ20Χ8) συνολικά, από 1ης Ιανουαρίου έως και 31ης
Αυγούστου 2022.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα, δεν
μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20).
Β) Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων αφορά σε επείγουσες, έκτακτες και επιτακτικές υπηρεσιακές
ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π και του
Αποκεντρωμένου Τμήματος Α.Σ.Ε.Π Θεσσαλονίκης, όπως:
1) Επεξεργασία αιτημάτων προκειμένου να ενταχθούν
σε Προκήρυξη ή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως:
- Tου Ελληνικού Κτηματολογίου για την πλήρωση 72
θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας και του Υπουργείου Τουρισμού για την πλήρωση 14 θέσεων. (12Κ/2021).
- Tης ΑΑΔΕ για την πλήρωση 822 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
κατηγορίας (1Γ/2021).
- Tου Υπουργείου Εσωτερικών για την πλήρωση 1.477
θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας (13Κ/2021).
- Tης ΕΑΓΜΕ για την πλήρωση 15 θέσεων ΠΕ και ΤΕ
κατηγορίας (14Κ/2021).
- Tου Υπουργείου Παιδείας για την πλήρωση 185 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, της Εθνικής Αρχής
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Ανώτατης Εκπαίδευσης για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ,
ΤΕ κατηγορίας και του Πανεπιστημίου Κρήτης για την
πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας, του ΑΠΘ για την
πλήρωση 12 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας, των ΠΔΕ
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για την πλήρωση 19
θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, της ΑΣΚΤ για την πλήρωση 2
θέσεων ΠΕ κατηγορίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας,
των Γενικών Αρχείων του Κράτους για την πλήρωση
14 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, του Πολυτεχνείου
Κρήτης για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ, ΥΕ κατηγορίας,
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την πλήρωση 5
θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την πλήρωση 3 θέσεων ΠΕ, ΔΕ κατηγορίας, του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου για την πλήρωση 7 θέσεων
ΠΕ,ΔΕ κατηγορίας, του ΕΜΠ για την πλήρωση 5 θέσεων
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας, του Χαροκόπειου Παν/μίου για
την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, του ΔΠΘ
για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας
και της Ιεράς Μητρόπολης Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων για την πλήρωση 1 θέσεως ΔΕ κατηγορίας και του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πλήρωση 3 θέσεων
ΤΕ κατηγορίας
- Tου Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την
πλήρωση 470 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας.
- Tης ΕΛΣΤΑΤ για την πλήρωση 115 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας.
- Tου Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την
πλήρωση 122 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας.
- Της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για την
πλήρωση 9 θέσεων ΕΕΠ, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την πλήρωση 2 ΕΕΠ,
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την
πλήρωση 2 θέσεων Ελεγκτή Ιατρού, του ΔΟΑΤΑΠ για την
πλήρωση 2 θέσεων ΕΕΠ, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την πλήρωση 1 θέσεως Ελεγκτή Ιατρού,
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την
πλήρωση 1 θέσης ΕΕΠ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
την πλήρωση 1 θέσης Ελεγκτή Ιατρού.
- Του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την
πλήρωση 52 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας, του Πράσινου
Ταμείου (Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) για
την πλήρωση 3 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ για την πλήρωση 7 θέσεων ΠΕ και
ΤΕ κατηγορίας και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού
Ινστιτούτου για την πλήρωση 1 θέσεως ΔΕ (άρθρο 28
του ν. 4765/2021)
- Του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την
πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, του Επιμελητηρίου Ημαθίας για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ και ΔΕ
κατηγορίας, του ΜΤΠΥ για την πλήρωση 11 θέσεων ΠΕ
και ΤΕ κατηγορίας, του ΝΑΤ για την πλήρωση 5 θέσεων
ΠΕ κατηγορίας, του ΟΠΕΚΑ για την πλήρωση 24 θέσεων
ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας, του ΟΑΕΔ για την πλήρωση 8 θέσεων
ΠΕ Πληροφορικής και για την πλήρωση 7 θέσεων ΠΕ
κατηγορίας και του ΕΚΚΑ για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ,
ΤΕ κατηγορίας (άρθρο 28 του ν. 4765/2021).
- Tου Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την πλήρωση
128 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (άρθρο 28 του ν. 4765/2021).
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- Του ΕΦΚΑ για την πλήρωση 173 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ
(άρθρο 28 του ν. 4765/2021).
- Προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.
- Του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας & Ληξουρίου
«ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» Υπουργείου Υγείας, για την επιλογή
Κοινού Διοικητή.
- Του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ» με αρμοδιότητα στο Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Υπουργείου Υγείας, για την επιλογή Αναπληρωτή Διοικητή.
- Του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Υπουργείου Υγείας, για την επιλογή Αναπληρωτή Διοικητή.
- Του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. Υπουργείου Υγείας, για την επιλογή
Αναπληρωτή Διοικητή.
- Του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
Υπουργείου Υγείας, για την επιλογή Αναπληρωτή Διοικητή.
- Του Γενικού Νοσοκομείου Ληξουρίου «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» Υπουργείου Υγείας, για την επιλογή Αναπληρωτή
Διοικητή.
- Του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Υπουργείου Υγείας,
για την επιλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.
- Του Ειδικού Νοσοκομείου ΟΘΦΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Υπουργείου Υγείας, για την επιλογή Διοικητή.
- Του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (Οργανική Μονάδα Έδρας «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ») Υπουργείου Υγείας, για την επιλογή
Αναπληρωτή Διοικητή.
- Του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» Υπουργείου Υγείας, για την επιλογή Διοικητή.
- Του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
- Της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων
Υπουργείου Οικονομικών, για την επιλογή Προέδρου
και 2 Αντιπροέδρων.
2) Διενέργεια και ολοκλήρωση των κάτωθι διαδικασιών με σειρά προτεραιότητας κατ’ εφαρμογή του άρθρου
18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ίσχυε κατά το χρόνο
έκδοσης των παρακάτω προκηρύξεων, του άρθρου 58,
καθώς και των άρθρων 28-30 του ν. 4765/2021 - Α΄ 6):
- Προκήρυξη του Εθνικού Τυπογραφείου για την πλήρωση 23 θέσεων ΠΕ, ΤΕ κατηγορίας και της Τράπεζας της
Ελλάδος για την πλήρωση 27 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας (11Κ/2021). Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων
για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
(Κατάστημα Κράτησης Δράμας) για την πλήρωση 188 θέσεων ΔΕ κατηγορίας και για τα Καταστήματα Κράτησης
όλης της χώρας για την πλήρωση 228 θέσεων ΔΕ κατηγορίας (9Κ/2021). Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων
για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη της ΕΥΑΘ για την πλήρωση 48 θέσεων
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας. (Προκήρυξη 10Κ/2021). Έλεγχος
δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων.
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- Προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΕΝ
για την πλήρωση 68 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας
(1Κ/2021) (ΦΕΚ 2/2021). Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων και
αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση
οριστικών αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την πλήρωση 50 θέσεων ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας (3Κ/2021)
(ΦΕΚ 18/2021). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος
για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
(Κατάστημα Κράτησης Δράμας) για την πλήρωση 52 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας, της Γ.Γ, Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων για την πλήρωση 1 θέσεως ΠΕ Μουσειολόγων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την πλήρωση 2
θέσεων ΔΕ κατηγορίας, του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πλήρωση
2 θέσεων ΠΕ κατηγορίας, του Επιμελητηρίου Ευβοίας
για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ και ΔΕ κατηγορίας, του
Επιμελητηρίου Άρτας για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ και
ΤΕ κατηγορίας, του ΔΟΑΤΑΠ για την πλήρωση 10 θέσεων
ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας, του Επιμελητηρίου Λάρισας
για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας
και της Ιεράς Μητρόπολης Νίκαιας για την πλήρωση 1
θέσεως ΔΕ κατηγορίας (4Κ/2021) (ΦΕΚ 20/2021). Έλεγχος
δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων και αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση
έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την πλήρωση 27 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την πλήρωση 6 θέσεων ΠΕ κατηγορίας,
του Πολυτεχνείου Κρήτης για την πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ
κατηγορίας, του Πανεπιστημίου Πατρών για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ και ΔΕ κατηγορίας, του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για
την πλήρωση 9 θέσεων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας, του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την πλήρωση 6
θέσεων ΠΕ και ΔΕ κατηγορίας, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου για την πλήρωση 5 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας,
του ΕΚΠΑ για την πλήρωση 9 θέσεων ΠΕ κατηγορίας, του
ΠΑΔΑ για την πλήρωση 2 θέσεων ΠΕ και ΔΕ κατηγορίας,
της ΑΣΠΑΙΤΕ για την πλήρωση 6 θέσεων ΠΕ κατηγορίας, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την
πλήρωση 4 θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας (5Κ/2021) (ΦΕΚ
26/2021). Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων για την
έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων και αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών
αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομικών για την
πλήρωση 115 θέσεων ΠΕ κατηγορίας (6Κ/2021) (ΦΕΚ
27/2021). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για
την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη των ΚΕΠ για την πλήρωση 128 θέσεων
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας (7Κ/2021) (ΦΕΚ 28/2021). Πρόσκληση υποψηφίων για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών και έλεγχος για την έκδοση προσωρινών
αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων
Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού -
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Ο.Α.Ε.Δ. (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και
ΔΕ κατηγορίας. (8Κ/2021) (ΦΕΚ 49/2021 και 55/2021).
Πρόσκληση υποψηφίων για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών και έλεγχος για την έκδοση προσωρινών
αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών για την πλήρωση 2909 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε ΟΤΑ
Α’ βαθμού. (Βοήθεια στο σπίτι)-(4Κ/2020)-(ΦΕΚ 15/2020).
Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση
προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για την πλήρωση 1209 θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας (6Κ/2020)
(ΦΕΚ 28/2020). Έλεγχος αιτήσεων και δικαιολογητικών
για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων και αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση
οριστικών αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη του Εθνικού Τυπογραφείου για την πλήρωση 21 θέσεων ΤΕ και ΔΕ κατηγορίας. (7Κ/2020) (ΦΕΚ
38/2021). Πρακτική δοκιμασία για την έκδοση οριστικών
αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη για την πλήρωση 17 θέσεων τακτικού
προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΠΕ κατηγορίας στην
Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», στην
Ανώνυμη Εταιρία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας), στην Ανώνυμη Εταιρία
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης),
στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, στο Επιμελητήριο
Μαγνησίας, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιώς (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων) (8Κ/2020) (ΦΕΚ 46/2020). Αυτεπάγγελτος και κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.
- Πλήρωση 27 θέσεων τακτικού προσωπικού κλάδου
ΤΕ Νοσηλευτικής στο Υπουργείο Υγείας (ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»)
από τον πίνακα επιλαχόντων της προκήρυξης (2Κ/2019)
(ΦΕΚ 7/2019, 8/2019 και 15/2019). Αυτεπάγγελτος και
κατ’ ένσταση έλεγχος για την έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων.
3) Διενέργεια και ολοκλήρωση διαδικασιών κατ’ εφαρμογή των αρθ. 31-35 του ν. 4765/2021:
- Προκήρυξη της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου
των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) για την πλήρωση 10 θέσεων
ΕΕΠ. (ΦΕΚ 14/12.5.2020) (1Ε/2020). Επεξεργασία αιτήσεων για την έκδοση αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την πλήρωση 14
θέσεων ΕΕΠ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Υπουργείου Οικονομικών για την πλήρωση 7 θέσεων ΕΕΠ και
του Συνηγόρου του Καταναλωτή για την πλήρωση 2
θέσεων ΕΕΠ. (4Ε/2020). Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη για την πλήρωση 6 θέσεων ΕΕΠ στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας
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στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.) και 6 θέσεων ΕΕΠ στην
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (5Ε/2020). Έλεγχος
δικαιολογητικών υποψηφίων για την έκδοση αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη για την πλήρωση 16 θέσεων ΕΕΠ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην
Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. (1Ε/2021). Επεξεργασία αιτήσεων.
- Προκήρυξη της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την πλήρωση 33 θέσεων ΕΕΠ στους φορείς «ΑΘΗΝΑ» Ερευνητικό
Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας
των Επικοινωνιών και της Γνώσης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.).
(2Ε/2021). Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων για την
έκδοση αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την πλήρωση 27 θέσεων ΕΕΠ στους φορείς, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
(3Ε/2021). Έλεγχος δικαιολογητικών υποψηφίων για την
έκδοση αποτελεσμάτων.
- Προκήρυξη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α) ΝΠΙΔ, για την πλήρωση
11 θέσεων ΕΕΠ και ΤΠ, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε) ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΝΠΔΔ,
για την πλήρωση 16 θέσεων ΕΕΠ και ΤΠ (4Ε/2021).
Επεξεργασία αιτήσεων για κατανομή των γνωστικών
αντικειμένων.
- Προκήρυξη της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την πλήρωση 24 θέσεων ΕΕΠ στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), 6 θέσεων ΕΕΠ στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) και 5 θέσεων ΕΕΠ στο Ερευνητικό
Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών (ΕΚΕΒΕ) «Α. Φλέμινγκ»
(5Ε/2021). Επεξεργασία αιτήσεων.
- Προκήρυξη πλήρωσης συνολικά 11 θέσεων και ειδικότερα μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού
Περιεχομένου (ΕΚΤ Ν.Π.Ι.Δ.-Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού
Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
(Ανεξάρτητη Αρχή), μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη (Ανεξάρτητη
Αρχή) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου, τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (Υπουργείο Εσωτερικών) με θητεία, διάρκειας
ίσης με τη θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου
καθώς και μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) (Προκήρυξη 6Ε/2021). Επεξεργασία των
αιτήσεων για την κατανομή των συμμετεχόντων στους
αντίστοιχους πίνακες συμμετοχής.
- Προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομικών για την
πλήρωση 15 θέσεων ΕΕΠ (Προκήρυξη 7Ε/2021). Επεξεργασία των αιτήσεων για την κατανομή των συμμετεχόντων στους αντίστοιχους πίνακες συμμετοχής.
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4) Διενέργεια και ολοκλήρωση διαδικασιών, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 20-23 του ν. 4735/2020:
- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Προέδρου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.)
(3ΔΣ/2021). Έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση
αποτελεσμάτων.
- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) (4ΔΣ/2021). Έλεγχος δικαιολογητικών
για την έκδοση αποτελεσμάτων.
- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
επιλογή Διοικητή και Υποδιοικητή του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
(5ΔΣ/2021). Έλεγχος δικαιολογητικών για την έκδοση
αποτελεσμάτων.
5) Έλεγχος προσλήψεων σύμφωνα με το εδάφιο ιε την
παρ. 2 το άρθ. 2 του ν. 4765/2021, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνες
συμβάσεις, το άρθρο 36 του ν. 4765/2021, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών ύστερα
από έκτακτα γεγονότα (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες
κ.λπ.) και το άρθ. 210 του ν. 3584/2007 περί προσλήψεων
εργατικού και τεχνικού προσωπικού των Δήμων μέχρι 5
ημέρες κατ’ άτομο.
6) Έλεγχος ανακοινώσεων και αποτελεσμάτων αυτών
σύμφωνα με τα άρθρα 37 έως 41 του ν. 4765/2021, περί
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς
και αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων ή
έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς
οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων, με την έγκριση ανακοινώσεων και τον έλεγχο πινάκων και ενστάσεων.
7) Έλεγχος ανακοινώσεων και αποτελεσμάτων αυτών
πρόσληψης εποχικού προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4430/2016, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ».
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8) Έγκριση των δημόσιων προσκλήσεων του ΟΑΕΔ
για την υλοποίηση Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) και διενέργεια ελέγχου νομιμότητας της
διαδικασίας επιλογής ωφελούμενων.
9) Έλεγχος ότι οι καταρτιζόμενες συμβάσεις μίσθωσης
έργου είναι γνήσιες και δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη
εργασία και ότι δεν καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
10) Έλεγχος επικουρικού προσωπικού Υπουργείου
Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2005.
11) Έλεγχος επικουρικού προσωπικού Υπουργείου
Εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 4611/2019.
12) Έλεγχος προσλήψεων προσωπικού με Συμβάσεις
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ).
Γ) Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης στον λογαριασμό 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1007 801 0000000 (Α.Σ.Ε.Π) οικ. έτους 2022.
Δ) Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την 31-8-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην υπό στοιχεία 158760/Δ2/6.12.2021 απόφαση της
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5768), στη
σελίδα 73621, στην α’ στήλη, στον στίχο 2ο, εκ των άνω,
ο αριθμός πρωτοκόλλου, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Αριθμ. 58760/Δ2».
στο ορθό: «Αριθμ. 158760/Δ2».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 6291/29.12.2021

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.

*02062912912210008*

