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26 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.900/1963/47526/
Σ.1719/28-11-2016 «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης εξαιρέσεων βάσει του άρθρου
2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 ‘’για
την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων
(REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93
του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της
Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ
και 2000/21/ΕΚ (L 396/30.12.2006), σε ό,τι αφορά
ορισμένες ουσίες, εφόσον απαιτείται για λόγους
εθνικής άμυνας» (Β’ 4573).

2

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 του
π.δ. 123/2017.

3

Έγκριση παροχής δεκαοκτώ (18) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες
επικοινωνίας των στελεχών του εποπτευόμενου
από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία” (Ο.Α.Σ.Θ. “υπό εκκαθάριση”)» και καθορισμός ανώτατου ορίου μηνιαίας
δαπάνης, κατά το έτος 2021.

4

Έγκριση παροχής διακοσίων (200) συνδέσεων
κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες
επικοινωνίας των στελεχών του εποπτευόμενου
από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
φορέα Γενικής Κυβέρνησης “ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Μ.Α.Ε.)” και
καθορισμός ανώτατου ύψους μηνιαίας δαπάνης,
κατά το έτος 2021.

Αρ. Φύλλου 3943

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.900/34/88143/Σ.15034
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.900/1963/47526/
Σ.1719/28-11-2016 «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης εξαιρέσεων βάσει του άρθρου
2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 ‘’για
την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων
(REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93
του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της
Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ
και 2000/21/ΕΚ (L 396/30.12.2006), σε ό,τι αφορά ορισμένες ουσίες, εφόσον απαιτείται για λόγους εθνικής άμυνας» (Β’ 4573).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του
Κοινοτικού δικαίου» (Α’ 34).
β. Την παρ. 3 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (ΕΕ L 396
της 30.12.2006) «για την καταχώριση, την αξιολόγηση,
την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς
και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/
ΕΚ και 2000/21/ΕΚ» (στο εξής κανονισμός REACH).
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γ. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως έχει διατηρηθεί σε ισχύ με τις
διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
δ. Την υπ’ αρ. 3013966/2726/22-6-2007 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ορισμός
αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού
1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (L 396/30-12-2006)» (Β’ 1025).
ε. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
στ. Την υπ’ αρ. 067/2021 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων της υπό στοιχεία Φ.900/1963/
47526/Σ.1719/28-11-2016 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής
Άμυνας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
(Β’ 4573).
1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ.900/1963/
47526/Σ.1719/28-11-2016 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής
Άμυνας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
(Β’ 4573) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην περίπτωση που αιτών είναι το ΥΠΕΘΑ, η ως
άνω αίτηση υποβάλλεται από τη Διεύθυνση Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ/
ΔΙΣΤΥ) στη Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και
Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού
Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) της ΑΑΔΕ. Σε κάθε άλλη
περίπτωση, η αίτηση υποβάλλεται στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ,
με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης
Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ) του ΥΠΕΘΑ, συνοδευόμενη από τεχνικό φάκελο, το
περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο παράρτημα
της παρούσας. Η αίτηση και ο τεχνικός φάκελος, προωθούνται περαιτέρω από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ με σχετική
εισήγηση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, προκειμένου
ο ίδιος να διατυπώσει σύμφωνη γνώμη ως προς τη συνδρομή λόγων εθνικής άμυνας που καθιστούν αναγκαία
τη χορήγηση της αιτούμενης εξαίρεσης. Στη συνέχεια, η
αίτηση μαζί με τη σύμφωνη γνώμη, διαβιβάζονται από
τη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ στη Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων/ΓΧΚ προς εξέταση της αίτησης. Στην περίπτωση που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας
κρίνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι εθνικής άμυνας για τη
χορήγηση της εξαίρεσης, η διαδικασία θεωρείται λήξασα
και η αίτηση δεν διαβιβάζεται περαιτέρω.»
2. Οι περ. α) και β) της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπό
στοιχεία Φ.900/1963/47526/Σ.1719/28-11-2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή
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Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης (Β’ 4573) αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Τα περιλαμβανόμενα στις περ. α) και γ) της παρ. 1
του παραρτήματος υποβάλλονται στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ,
κατά την εξέταση της συνδρομής των λόγων εθνικής
άμυνας για την αιτούμενη εξαίρεση, καθώς και στη Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων/ΓΧΚ.
β) Τα περιλαμβανόμενα στην περ. β) της παρ. 1 του
παραρτήματος υποβάλλονται από τον αιτούντα μόνο
στη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ κατά την εξέταση της συνδρομής των
λόγων εθνικής άμυνας για την αιτούμενη εξαίρεση. Στην
περίπτωση που η αίτηση για την εξαίρεση υποβάλλεται
από το ΥΠΕΘΑ, τα στοιχεία αυτά περιορίζονται σε δεδομένα τα οποία δεν βλάπτουν την εθνική άμυνα.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ.900/1963/
47526/Σ.1719/28-11-2016 απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής
Άμυνας και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
(Β’ 4573) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Οι χορηγούμενες εξαιρέσεις ανασκοπούνται ανά
τέσσερα (4) έτη. Ειδικότερα, οι φορείς στους οποίους
έχουν χορηγηθεί εξαιρέσεις υποβάλλουν στη Διεύθυνση
Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων/ΓΧΚ
ενημέρωση, αναφορικά με την αναγκαιότητα διατήρησης της εξαίρεσης κατά το μήνα Φεβρουάριο του έτους
υποχρέωσης ανασκόπησης. Ως πρώτο έτος υποχρέωσης
ανασκόπησης ορίζεται το Ν+4 έτος, όπου Ν το έτος χορήγησης της εξαίρεσης.
β. Σε περίπτωση που παραληφθεί η ως άνω ενημέρωση και παρέλθει το έτος ανασκόπησης, η Διεύθυνση
Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων/
ΓΧΚ ανακαλεί τις χορηγηθείσες εξαιρέσεις στο σύνολό
τους και οι φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν νέες
αιτήσεις για τη χορήγηση εξαιρέσεων σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 2.
γ. Όταν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε
εξαίρεση, όπως ιδίως σε περίπτωση απόσυρσης του
σχετικού αμυντικού υλικού ή εύρεσης επιτρεπόμενων
εναλλακτικών ουσιών για χρήση, ο φορέας στον οποίο
χορηγήθηκε εξαίρεση υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα
ανάκλησης στη Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών
και Χημικών Προϊόντων/ΓΧΚ.»
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Υφυπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Εθνικής Άμυνας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 219168
(2)
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 του
π.δ. 123/2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. της παρ. 1 του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017
«Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
β. του άρθρου 58 του ν. 4784/2021 «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και
την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 40),
γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε. του άρθρου 14 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
στ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και το γεγονός ότι από τις
διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
2. Το υπ’ αρ. 151552/09-06-2021 έγγραφο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
3. Το υπ’ αρ. 165906/24-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων
και Εγκαταστάσεων.
4. Το υπ’ αρ. 179154/06-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών.
5. Το υπ’ αρ. 214546/5.8.2021 έγγραφο της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου από το οποίο προκύπτει
η ανάγκη άρσης αμφισβήτησης αρμοδιότητας υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών, αποφασίζουμε:
Η διαχείριση των διαδικασιών των προγραμματικών
συμβάσεων και λοιπών συμβάσεων παροχής τεχνικών
και επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και του άρθρου 58 του
ν. 4784/2021 ασκείται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
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Αριθμ. ΔΠΔΑ/221318/ΟΑΣΘ
(3)
Έγκριση παροχής δεκαοκτώ (18) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες
επικοινωνίας των στελεχών του εποπτευόμενου
από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
φορέα Γενικής Κυβέρνησης «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία” (Ο.Α.Σ.Θ. “υπό
εκκαθάριση”)» και καθορισμός ανώτατου ορίου
μηνιαίας δαπάνης, κατά το έτος 2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 3721/1957 «Περί συστάσεως Οργανισμού
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (Α’ 142),
β) των άρθρων 22 έως και 31 του ν. 4482/2017 «Νέο
ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες
διατάξεις» (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκα ν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 41
“Τροποποιήσεις στον ν. 4482/2017 «Νέο ρυθμιστικό
πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή
Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102)”
του ν. 4640/2019 (Α’ 190),
γ) 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), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4662/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α’ 145),
ε) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «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» (Α’ 208),
ζ) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 43 του ν. 4484/2017
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις»
Α’ 110) και της υπό στοιχεία 2/92306/ΔΕΠ/18-12-2017
(ΑΔΑ: ΩΜΛΣΗ-07Ν) εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους,
η) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
θ) του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων
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και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 -2022 και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105),
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ια) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και
ιβ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
2. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις:
α) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης
προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β’ 23),
όπως ισχύει,
β) 33496/60549/30-07-2019 του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός
Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 506),
γ) 2585/01-07-2020 του Yπουργού Υποδομών και Mεταφορών «Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατ’ άρθρο 13
παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019» (Β’ 3089) και
δ) ΔΠΔΑ/3467/ΟΑΣΘ/08-01-2021 του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών “Έγκριση του προϋπολογισμού έτους
2021 του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης, «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “υπό
ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία” (Ο.Α.Σ.Θ. “υπό εκκαθάριση”)»” (Β’ 76).
3. Τις υπό στοιχεία εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-6-2018 «Οδηγίες για την
τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ),
όπως ισχύει,
β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 «Εκθέσεις αναφοράς για
το Μητρώο Δεσμεύσεων» (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η- 94Φ) και
γ) 2/48219/ΔΠΓΚ/22-02-2021 «Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: Ψ4ΣΡ Η-ΜΦ3).
4. Το υπ’ αρ. 3269/20-05-2021 έγγραφο του φορέα
«Ο.Α.Σ.Θ. “υπό εκκαθάριση”», συνοδευόμενο από:
α) την υπ’ αρ. 3.15/05-02-2021 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου κατά την 1η Συνεδρίασή του με
πίνακα των κατηγοριών χρηστών συνδέσεων κινητής
τηλεφωνίας και
β) την υπ’ αρ. 85/12-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΓΦ46Μ Ψ8475Ζ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος της
πίστωσης του εγκεκριμένου του προϋπολογισμού στον
κωδικό λογιστικής 62.03. που αφορά δαπάνη για “ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”.
5. Την από 26-05-2021 εισηγητική έκθεση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
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6. Το γεγονός ότι, ο φορέας «Ο.Α.Σ.Θ. “υπό εκκαθάριση”», για να εκπληρώσει τους σκοπούς του στην περιοχή
ευθύνης παροχής του συγκοινωνιακού του έργου, απαιτείται η άμεση επικοινωνία και αντιμετώπιση θεμάτων
που προκύπτουν σε όλη την διάρκεια της ημερήσιας
λειτουργίας του, καθώς και η λήψη εντολών και περαιτέρω ενεργειών.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την προβλεπόμενη στον κωδικό λογαριασμού 62.00 “Παροχές
Τρίτων” και συγκεκριμένα στον κωδικό λογαριασμού
62.03 “ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ” του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “υπό ειδική εκκαθάριση εν
λειτουργία” (Ο.Α.Σ.Θ. “υπό εκκαθάριση”)», για το έτος
2021, και δεν υπερβαίνει το όριο του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 -2022, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η παροχή δεκαοκτώ (18) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοινωνίας των στελεχών του εποπτευόμενου από το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “υπό ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία” (Ο.Α.Σ.Θ.
“υπό εκκαθάριση”)» και καθορίζεται ανώτατο όριο μηνιαίας δαπάνης α νά σύνδεση, κατά το έτος 2021, ως εξής:
ΑΝΩΤΑΤΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΑ ΣΥΝΔΕΣΗ MH
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος

1

56,00 €

Εντεταλμένος Σύμβουλος

1

35,00 €

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

7

30,00 €

Ιατροί εργασίας

2

25,00 €

Αρχιτεχνίτες

2

25,00 €

Λοιπά στελέχη

5

20,00 €

Στην περίπτωση χρήσης καθ’ υπέρβαση των προαναφερόμενων ποσών μηνιαίας δαπάνης κινητής τηλεφωνίας, η επιβάρυνση θα παρακρατείται από τη μισθοδοσία του επομένου της υπέρβασης μήνα του χρήστη
της σύνδεσης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είναι υπεύθυνος για τον ορισμό των στελεχών που δικαιούνται να
κάνουν χρήση κινητής τηλεφωνίας.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 12 Αυγούστου 2021
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Αριθμ. ΔΠΔΑ/221330/ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
(4)
Έγκριση παροχής διακοσίων (200) συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες
επικοινωνίας των στελεχών του εποπτευόμενου
από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
φορέα Γενικής Κυβέρνησης “ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Μ.Α.Ε.)” και
καθορισμός ανώτατου ύψους μηνιαίας δαπάνης,
κατά το έτος 2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1955/1991 «Ίδρυση Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία” και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Α’ 112), όπως τροποποιημένος
ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3202/2003
(Α’ 284),
β) 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) και διατηρήθηκε σε ισχύ με με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4662/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
γ) του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών
Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 33), όπως
τροποποιημένος ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 121
του ν. 4070/2012 (Α’ 82),
δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α’ 145),
ε) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «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» (Α’ 208),
ζ) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 43 «Μη μισθολογικές
παροχές» του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και
άλλες διατάξεις» (Α’ 110) και τις οδηγίες της υπό στοιχεία
2/92306/ΔΕΠ/18-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΜΛΣΗ-07Ν) εγκυκλίου
του Γ.Λ.Κ.,
η) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών» (Α’ 151),
θ) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022» του
ν. 4549/2018 (Α’ 105),
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ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ια) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 23) και
Ιβ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
2. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις:
α) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης
προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης», (Β’ 23),
όπως τροποποιημένη ισχύει και
β) 33496/60549/30-07-2019 του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός
Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 506),
γ) 2585/01-07-2020 του Yπουργού Υποδομών και
Mεταφορών “Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και
Διατάκτη. Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατ’
άρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019”
(Β’ 3089) και
δ) ΔΠΔΑ/82934/ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ/31-03-2021 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2021 του εποπτευόμενου από το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης,
«ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Μ.Α.Ε.)» (Β’ 1284).
3. Τις υπό στοιχεία εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών:
α) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ4ΕΓ) «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων»,
όπως ισχύει,
β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) «Εκθέσεις α ναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων» και
γ) 2/48219/ΔΠΓΚ/22-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΣΡΗ-ΜΦ3)
«Εκτέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».
4. Το υπό στοιχεία ALX-72265 έγγραφο του φορέα
“ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Μ.Α.Ε.)” «Αίτημα για την έκδοση υπουργικής απόφασης
σχετικά με την καθιέρωση ανώτατου ύψους δαπάνης
κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2021» και την υπ’ αρ.
1580(α) απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.
5. Την από 09-04- 2021 εισηγητική έκθεση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
6. Το γεγονός ότι η εταιρεία “ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.” για να
εκπληρώσει τους σκοπούς της απασχολεί προσωπικό για
την επίβλεψη των έργων σε εργοτάξια στην Αθήνα και
στη Θεσσαλονίκη και η επικοινωνία κρίνεται απαραίτητη σε καθημερινή βάση για την επίλυση προβλημάτων
που προκύπτουν, για τη λήψη ε ντολ ών και περαιτέρω
ενεργειών, καθώς και για λόγους ασφαλείας.
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7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη από την προβλεπόμενη στον κωδικό λογαριασμού 62.00 “Παροχές
Τρίτων” και συγκεκριμένα στον κωδικό λογαριασμού
62.03 “ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ” του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του φορέα “ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Μ.Α.Ε.”, για το έτος
2021, και δεν υπερβαίνει το όριο του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η λειτουργία διακοσίων (200) συνδέσεων
κινητής τηλεφωνίας για τις υπηρεσιακές ανάγκες επικοινωνίας των στελεχών του φορέα Γενικής Κυβέρνησης
“ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Μ.Α.Ε.)” και καθορίζεται το ανώτατο όριο της μηνιαίας
δαπάνης ανά σύνδεση και χρήστη, για το έτος 2021, ως
εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΗ ΣΥΜΠΕΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ

Πρόεδρος

1

60,00 €

Αντιπρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος

1

60,00 €

Νομικός Σύμβουλος

1

60,00 €
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Μέλη Δ.Σ.,
Γενικοί Διευθυντές,
επιλεγμένα Διευθυντικά
στελέχη και
στελέχη Πληροφορικής
με πρόσβαση στο
διαδίκτυο

17

40,00 €

Λοιπά στελέχη
180
16,00 €
Στην περίπτωση χρήσης καθ’ υπέρβαση των προαναφερόμενων ποσών μηνιαίας δαπάνης κινητής τηλεφωνίας, η επιβάρυνση θα παρακρατείται από τη μισθοδοσία του επομένου της υπέρβασης μήνα του χρήστη
της σύνδεσης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είναι υπεύθυνος για τον ορισμό συγκεκριμένων Διευθυντικών
στελεχών, στελεχών του Τμήματος Πληροφορικής και
Επικοινωνίας ή λοιπών στελεχών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω κινητής τηλεφωνίας, καθώς επίσης και για
τον ορισμό στελεχών που δικαιούνται να κάνουν χρήση
κινητής τηλεφωνίας.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 12 Αυγούστου 2021
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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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.

*02039432608210008*

