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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 127
Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης
και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του
Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 1 του Ν. 1590/1986 (Α’ 49) και της παρ. 2 του
άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων
του Ν. 1481/1984» (Α’ 49).
β) Της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2800/2000 (Α’ 41).
γ) Των παρ. Ια και 1γ του άρθρου 4 του Ν. 2226/1994 (Α’
122), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου
69 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’ 73).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το Π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
ε) Του Π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και τροποποίηση του Π.δ. 215/2007» (Α’ 167).
στ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α’ 20), όπως τροποποιήθηκε με
το 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, Τηλεπι-
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κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).
ζ) Του Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
η) Της υπ’ αριθ. Υ173/4-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Β’ 3610).
θ) Της υπ’ αριθ. Υ186/10-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β’ 3671).
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 8000/1/201685-α’/30-8-2016
εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του παρόντος διατάγματος.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθ. 205/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ποσοστό και προέλευση κατατασσόμενων
1. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται
κατ’ έτος για εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ποσοστό 20% καλύπτεται,
ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται
από το Υπουργείο Εσωτερικών, από πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, που
συγκεντρώνουν και τα λοιπά προσόντα του άρθρου 2 του
παρόντος, των ακόλουθων Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής: Πυρομηχανικών,
Χημικών Μηχανικών, Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών,
Γεωλογίας, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Η/Υ, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πληροφορικής,
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Δασολόγων, Δασοπόνων
Φυσικού Περιβάλλοντος, Μετεωρολογίας, Πολιτικών
Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Ναυπηγών, Νομικής (Τμήμα
Νομικό), Οικονομικών Επιστημών, Δημοσιογραφίας και
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Ψυχολογίας.
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2. Κατά το στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του
0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα,
σε διαφορετική δε περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη.
Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την
προέλευση των υποψηφίων ή τυχόν ανακατανομή εναπομένοντος ποσοστού σε άλλη κατηγορία κατατάξεων
δεν επιτρέπεται.
3. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται.
4. Οι εισαγόμενοι στη Σχολή Ανθυποπυραγών κατόπιν
κατατακτηρίων εξετάσεων διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κατατάσσονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών με
τον τίτλο του Δόκιμου Ανθυποπυραγού και λαμβάνουν
αποδοχές Πυροσβέστη ή προκειμένου για επιτυχόντες
πυροσβεστικούς υπαλλήλους, τις αποδοχές του βαθμού
που φέρουν κατά την εισαγωγή τους.
Άρθρο 2
Προκήρυξη Διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στη
Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος και η επιλογή των υποψηφίων
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του
Ν. 4249/2014, όπως ισχύει, και του παρόντος.
2. Στην προκήρυξη αναγράφονται και καθορίζονται
αναλυτικά:
α. Ο αριθμός εισακτέων στη Σχολή ανά πτυχίο.
β. οι Σχολές ή Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών και
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων από τα οποία δύνανται να προέρχονται οι υποψήφιοι.
γ. Τα απαιτούμενα προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα κατάταξης.
δ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους.
ε. Η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος των προκαταρκτικών εξετάσεων.
στ. Το έντυπο και το είδος της αίτησης-υπεύθυνης
δήλωσης.
ζ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για μία
ή περισσότερες Σχολές ή Τμήματα, συμπληρώνεται από
επιτυχόντες άλλης Σχολής ή Τμήματος με σειρά προτεραιότητας που ορίζεται από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος στην προκήρυξη. Αν για οποιονδήποτε
λόγο κενωθούν θέσεις εντός τριμήνου από την εισαγωγή
των επιτυχόντων στη Σχολή Ανθυποπυραγών, τότε καλούνται προς κάλυψη των θέσεων οι πρώτοι επιλαχόντες
από τον πίνακα επιτυχόντων.
4. Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες του
Πυροσβεστικού Σώματος, στα Επιτελεία των Κλάδων
των Ενόπλων Δυνάμεων, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
στον ημερήσιο τύπο, στις Περιφέρειες και στους Δήμους,
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στα κατά τόπους Γραφεία του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στις Πρεσβείες και τα
Προξενεία της Ελλάδας στο Εξωτερικό και αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.
fireservice.gr), για την όσο το δυνατό ευρύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
5. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στον διαγωνισμό πρέπει να απέχει
τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την
ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Π.Σ.
6. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, καταρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με
τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου και
εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου
69 του Ν. 4249/2014. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της
υποψηφιότητας για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην
επιλογή. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό
Σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις.
7. Με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος κοινοποιείται ο τόπος, ο χρόνος
διεξαγωγής και το πρόγραμμα των προκαταρκτικών
εξετάσεων, για τα οποία οι υποψήφιοι ενημερώνονται
με δική τους ευθύνη.
Άρθρο 3
Προσόντα εισαγωγής
και κωλύματα κατάταξης υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι άνδρες και γυναίκες για την εισαγωγή
στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών, πρέπει να έχουν
τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
β. Να μην υπερβαίνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους,
κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (πτυχίου ή διπλώματος) από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 του παρόντος
Σχολές ή Τμήματα.
δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις , ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές.
ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό,
αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες
Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση
δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγους
υγείας.
στ. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
ζ. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη
στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.
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η. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
θ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα
κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της
πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης,
παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της
προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και
στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών,
κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση
ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από
δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Επίσης, να μην
έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί
σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο
από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν
παραπεμφθεί σε δίκη δια βουλεύματος, επιτρέπεται να
υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στη
Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη
περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό
για τα παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα
κατάταξης.
Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για
κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία
υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47
παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το
σχετικό κώλυμα.
ι. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών
δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που
ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
ια. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.
ιβ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).
ιγ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό
Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην
έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.
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Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να
συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης
συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών
για τους τελειόφοιτους, καθώς και κατά την ημερομηνία
κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα
ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό
έως και την κατάταξη του υποψηφίου.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και
πυροσβεστικοί υπάλληλοι ηλικίας μέχρι 33 ετών, που
έχουν τα απαιτούμενα και για τους ιδιώτες λοιπά προσόντα και προϋποθέσεις.
Άρθρο 4
Διενέργεια κατατακτηρίων εξετάσεων
Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται και η διαδικασία
των εξετάσεων καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που διατυπώνεται πριν
από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.
Άρθρο 5
Μεταβατικές Διατάξεις
Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, και μόνο σε
περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των διαδικασιών
επιλογής υποψηφίων, οι επιτυχόντες στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχοι
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων,
ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις, δύναται να καταταχθούν στο 6ο εξάμηνο σπουδών.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Α’ 226/06.12.2016

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*01002260612160004*

