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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14-1-2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι
και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης
επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού
για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020»
(Β΄ 112 και Β΄ 401 διόρθωση σφάλματος).

2

Καθορισμός αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών, των
οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας
από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 26618
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14-1-2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι
και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης
επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού
για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020»
(Β΄ 112 και Β΄ 401 διόρθωση σφάλματος).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 121 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την
προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των
μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256), όπως τροποποιήθηκε με

Αρ. Φύλλου 1894

το άρθρο 42 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα
ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 26).
2. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
5. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από
την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91).
6. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 258).
7. Τα στοιχεία γ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»).
8. Το άρθρο 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. 4622/2019 (Α΄ 133).
9. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν.
4701/2020 (Α΄ 128).
10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
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αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
16. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
17. Την υπ’ αρ. οικ.12997/231/23-3-2020 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993),
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 17045/319/30.4.2020
(Β΄ 1694) και οικ. 26399/604/30.6.2020 (Β΄ 2685) όμοιες.
18. Την υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14-1-2021 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα
μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020»
(Β΄ 112 και Β΄ 401 διόρθωση σφάλματος), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 9501/323/2-3-2021 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14-1-2021 κοινής υπουργικής
απόφασης “Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα
στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού
για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020” (Β΄ 112
και Β΄ 401)» (Β΄ 823) όμοιά της.
19. Την υπ’ αρ. 20502/19-4-2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
20. Την ανάγκη στήριξης των επαγγελματιών της
τέχνης και του πολιτισμού για επιπλέον έναν μήνα, καθώς τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19
επέφεραν σημαντικό πλήγμα στους τομείς του πολιτισμού της χώρας και οι εργαζόμενοι αυτοί βρέθηκαν ή
θα βρεθούν χωρίς αντικείμενο εργασίας.
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη έως δέκα εκατομμυρίων ευρώ
(10.000.000 €), η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό
εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2021 (ΕΦ 1033-501-0000000,
ΑΛΕ 2310989899), αποφασίζουμε:
1. Την παράταση της χορήγησης της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού του άρθρου 121 του ν. 4764/2020
(Α΄ 256), για τον μήνα Μάρτιο 2021.
2. Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ.
1638/45/14-1-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
(Β΄ 112 και Β΄ 401 διόρθωση σφάλματος), για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 121
του ν. 4764/2020, στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και
επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, για τον
μήνα Μάρτιο 2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
που ορίζονται σε αυτό, ως εξής:

Τεύχος B’ 1894/11.05.2021

Μετά το άρθρο 1Α, προστίθεται άρθρο 1B, ως κατωτέρω:
«Άρθρο 1B
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης
ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάρτιο 2021
Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες
της τέχνης και του πολιτισμού, για τον μήνα Μάρτιο
2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 121 του ν. 4764/2020, οι δικαιούχοι της
παρούσας υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση - υπεύθυνη
δήλωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 1.».
3. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14-1-2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 112 και Β΄ 401 διόρθωση σφάλματος).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.28697
(2)
Καθορισμός αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών, των
οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος
Υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4790/2021
(Α΄ 48).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 19 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις
συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α΄ 48),
γ) του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47),
δ) των άρθρων 20 και επ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 143),

Τεύχος B’ 1894/11.05.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ε) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133),
στ) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής
κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232),
ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148),
θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121), του π.δ. 62/2020 «Διορισμός
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155) και
του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2) και
ια) του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
2. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).
3. Την υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32).
4. Την υπό στοιχεία Υ12/22-3-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Υγείας και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας για την
επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών παθολόγων,
πνευμονολόγων και γενικών ιατρών, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1078).
5. Την υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.17711/22-3-2021 κοινή
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιδιωτών
ιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και
Γενικής Ιατρικής, για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1079).
6. Το υπό στοιχεία Β2α, Β1α/οικ.26606/26-4-2021 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας, από το οποίο προκύπτει ότι
το ύψος της εν λόγω δαπάνης εκτιμάται μέχρι την παρούσα φάση στο ποσό των 453.000,00 € μηνιαίως (αριθμός
επιταχθέντων ιατρών 206) και μέχρι τις 30-6-2021, όπως
προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου δεύτερου της
από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4790/
2021. Στο ως άνω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη που προκαλείται από την συμμετοχή του ως άνω
προσωπικού στο πρόγραμμα εφημέριων (παρ. 2 του διατακτικού μέρους), καθώς και η δαπάνη που θα προκύψει από μελλοντικές επιτάξεις, ανάλογα με τις έκτακτες
ανάγκες που θα παρουσιασθούν και θα απαιτηθεί να
καλυφθούν.
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7. Την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας, δεδομένου ότι η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της
χώρας, η πληρότητα κλινών κορωνοϊού και η καθημερινή μετατροπή νέων κλινικών σε κλινικές COVID-19
καθιστούν επιτακτική την ενίσχυση του ανθρώπινου
δυναμικού των δημόσιων δομών υγείας, για την περίθαλψη των νοσούντων από κορωνοϊό, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
1. Ορίζουμε την αποζημίωση ιδιωτών ιατρών, των
οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 19 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48) για την κάλυψη των
αναγκών νοσοκομείων ή θεραπευτηρίων του Εθνικού
Συστήματος Υγείας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, στο καθαρό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200 €) μηνιαίως.
2. Οι ανωτέρω δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημέριων του νοσοκομείου και της κλινικής, στην
οποία εντάσσονται από τον Διοικητή του Νοσοκομείου
ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με αμοιβή ίση με αυτή
του Επιμελητή Β΄, όπως προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία.
3. Η αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών της παρ. 1 είναι
αφορολόγητη και ακατάσχετη.
4. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του
παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
των νοσοκομείων που θα στελεχώσουν οι ιατροί, ο οποίος θα ενισχυθεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή
ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ./Ε.Φ. 1023-711-0000000
(Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω έκτακτης ισόποσης επιχορήγησης από
το Υπουργείο Υγείας.
Η ισχύς της παρούσας καταλαμβάνει και τους ιατρούς
που έχουν επιταχθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου μόνου
της υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.17711/22-3-2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας (Β΄ 1079).
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ορίζεται
η ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω απόφασης
(Β΄ 1079/2021) ενώ η ημερομηνία λήξης ορίζεται στην
παρ. 7 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1894/11.05.2021

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.
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