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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία
Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας
και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής
Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”»
(ΦΕΚ 2656 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

2

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α
1008375 ΕΞ 2021/01-02-2021 (Β΄ 535) απόφασης
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τον καθορισμό
απογευματινής υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και απασχόληση πέραν του πενθημέρου για το προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Γενικού
Χημείου του Κράτους, για το Α’ Εξάμηνο του έτους
2021».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.31888
(1)
Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία
Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”»
(ΦΕΚ 2656 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. α. Τις παρ. 1, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17 και 18 του άρθρου 58 και το άρθρο 59 του ν. 4690/2020 “Κύρωση: α)
της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Ν.Π.Ν. «Περαιτέρω μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και
άλλες διατάξεις” (Α΄ 104).
β. τον ν. 4675/2020 «Πρόληψη, προστασία και προα-

Αρ. Φύλλου 2216

γωγή της υγείας - ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 54).
γ. τα άρθρα 35 και 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
δ. τα άρθρα 4 και 7 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 115).
ε. το άρθρο 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 47).
στ. το άρθρο 4 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου ’’Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας’’ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
ζ. τον ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81).
η. τον ν. 3252/2004 «Σύσταση ’Ένωσης Νοσηλευτών Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 132).
θ. τα άρθρα 5, 6, 8 και την παρ. 10 του άρθρου 13 του
ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 37).
ι. 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) και διατηρήθηκε
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).
ια. το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
ιβ. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών/Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων
Υπουργείων» (Α΄ 123).
ιγ. το π.δ. 87/1986 «Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των
Νοσοκομείων» (Α΄ 32).
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ιδ. το π.δ. 351/1989 «Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων των τμημάτων α) Νοσηλευτικής,
β)Μαιευτικής, γ) Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και
δ) του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 159).
ιστ. το π.δ. 216/2001 «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας» (Α΄ 167).
ιε. το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
2. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας «Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας και
Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής Δημόσιας
Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (Β΄ 2656), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. οικ.57113/2020
(Β΄ 4041) και Γ6α/Γ.Π.74128/2021 (Β΄ 28) αποφάσεις.
3. Την υπό στοιχεία Γ6/Γ.Π.οικ.92189/2018 υπουργική
απόφαση «Αρμοδιότητες- Καθήκοντα Προϊσταμένων
της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των
λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ» (Β΄ 5622).
4. Την υπό στοιχεία Υ4/08.01.2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη»
(Β΄ 32).
5. Το υπό στοιχεία Γ6α/ΔΥ/23-3-2021 Ενημερωτικό
Σημείωμα της Δ/νσης Νοσηλευτικής.
6. Το υπ’ αρ. 402/11-5-2021 έγγραφο του γραφείου του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα «Περί Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων».
7. Την αναγκαιότητα ρύθμισης θεμάτων διαδικασίας
λήψης ειδικότητας α) “Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής
Νοσηλευτικής.
8. Την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού σύμφωνα με την υπό στοιχεία B1α/
οικ. 41046/30-6-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία
Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας
για τη λήψη ειδικότητας α) “Επείγουσας και Εντατικής
Νοσηλευτικής”, β) “Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής”» (B’ 2656), ως ακολούθως:
Στο άρθρο 10 προστίθεται παράγραφος β και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
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Άρθρο 10
«α) Οι θεωρητικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος θα παρέχονται μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, που θα ορίσει το Υπουργείο Υγείας ή και άλλων
σύγχρονων μέσων εκπαίδευσης.
β) Προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και
για όσο χρονικό διάστημα αυτή διαρκεί, για τον σκοπό της υποστήριξης των φορέων παροχής υπηρεσιών
υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το πρόγραμμα για τις νοσηλευτικές ειδικότητες της «Επείγουσας και Εντατικής
Νοσηλευτικής» και της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/
Κοινοτικής Νοσηλευτικής» και η κατανομή του χρόνου
μεταξύ των αντικειμένων και των δομών εκπαίδευσης,
όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 8 και 9 για κάθε μία
εξ αυτών αντίστοιχα, δύνανται για χρονικό διάστημα
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες να
αποκλίνουν από τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα με
απόφαση του Συντονιστή της κάθε ειδικότητας, έπειτα
από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής
Περιφέρειας. Ο αποκλίνων χρόνος λογίζεται ως χρόνος
εκπαίδευσης για την απόκτηση της ειδικότητας και δεν
συνεπάγεται τη χρονική επιμήκυνση αυτής. Ο εναπομείνας χρόνος για τη συμπλήρωση του προγράμματος
εκπαίδευσης των ανωτέρω ειδικοτήτων κατανέμεται με
απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης. Αποκλίσεις που
κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας υπερβαίνουν το
τετράμηνο, διακόπτονται αυτοδίκαια και υπάγονται στις
ρυθμίσεις της παρούσας.».
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 12 τροποποιείται ως
ακολούθως: «Τίτλος της νοσηλευτικής ειδικότητας χορηγείται μετά τη συμπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης
του ειδικευόμενου νοσηλευτή και επιτυχή συμμετοχή σε
τελικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διεξάγονται μια φορά το εξάμηνο, στην έδρα της Υγειονομικής
Περιφέρειας όπου εκπαιδεύτηκε ο ειδικευόμενος. Τίτλος
νοσηλευτικής ειδικότητας χορηγείται και σε νοσηλευτές
μέλη ΔΕΠ με συναφές γνωστικό αντικείμενο. Ο τίτλος
ειδικότητας νοσηλευτικής ειδικότητας απονέμεται με
απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως αυτός αναφέρεται στο παράρτημα, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.39226/2020
«Καθορισμός διαδικασίας για τη λήψη ειδικότητας
α) «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής»
(Β’ 2656), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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…/…/202..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αρ.πρωτ……..

….ΥΠΕ………….

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Χορηγείται στο/στη Νοσηλευτή/τρια ……………………, που ολοκλήρωσε
την άσκηση και πέτυχε στις σχετικές εξετάσεις, ο τίτλος της ειδικότητας
«……………………………..», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 59 Ν.4690/2021 (ΦΕΚ Α` 104)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ….ΥΠΕ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

…/…/202..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αρ.πρωτ……..

….ΥΠΕ………….

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Χορηγείται στο/στη Νοσηλευτή/τρια ……………………,
Βαθμίδας…………..του

Τμήματος

Νοσηλευτικής

του

μέλος ΔΕΠ της
Πανεπιστημίου

………………και γνωστικό αντικείμενο «………………..», ο τίτλος της
ειδικότητας «………………………………………….», σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 19 του άρθρου 58, Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α` 104).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ….ΥΠΕ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαΐου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
I

Αριθμ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1042400 ΕΞ 2021
(2)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε.
Α 1008375 ΕΞ 2021/01-02-2021 (Β΄ 535) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τον καθορισμό απογευματινής υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
καθώς και απασχόληση πέραν του πενθημέρου
για το προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, για το Α’
Εξάμηνο του έτους 2021».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν
(Α’ 94).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4223/
2013 (Α’ 287).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου» (Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).
6. Τις διατάξεις του π. δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει.
7. Την υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018
(Β’ 3240) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του
κρατικού προϋπολογισμού», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
8. Την υπό στοιχεία οικ. 2/81998/ΔΠΓΚ/16-12-2020
(ΑΔΑ: ΩΛΩΒΗ-ΙΙΒ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Διάθεση των πιστώσεων του
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».
9. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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10. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013
(Β’ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του
2 Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016.
11. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
όπως ισχύουν, καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
17-01- 2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
12. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου, για τους υπαλλήλους
που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου
του Κράτους, όπως τεκμηριώνεται με τα υπό στοιχεία
30/080/000/990 ΕΞ 2021/29-4-2021 και 30/080/000/1035
ΕΞ 2021/11-5-2021 έγγραφα του Γραφείου Υποστήριξης
της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 6.435,00 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, η οποία
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ
2120201001 του Τακτικού Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ
(Ε.Φ. 1023-801-0000000) τρέχοντος έτους, σύμφωνα
με την υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1039252 ΕΞ 2021/
12-5-2021 (ΑΔΑ: Ω8Ψ046ΜΠ3Ζ-80Ζ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, για την κάλυψη δαπάνης για υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων που υπηρετούν στη
Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους, για την
περίοδο έως 30/06/2021, αποφασίζουμε:
Συμπληρωματικά της υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε.
Α 1008375 ΕΞ 2021/01-02-2021 (B΄ 535) απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., επιπλέον απογευματινή υπερωριακή εργασία, καθώς και απασχόληση πέραν του πενθημέρου, έως οκτακόσιες πενήντα οκτώ (858) ώρες και
συνολική δαπάνη έως έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα
πέντε ευρώ (6.435,00€) για εκατόν ενενήντα έξι (196)
υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, στον Φορέα 1023-801 και Λογαριασμό
2120201001.
Η κατανομή των ωρών ανά υπηρεσία θα γίνεται με
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης.
Η συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής εργασίας
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν θα γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου έκαστης χημικής υπηρεσίας, ο οποίος θα βεβαιώνει και την πραγματοποίηση της ως άνω υπερωριακής
εργασίας.
Η υπερωριακή απασχόληση εκάστου υπαλλήλου δεν
θα υπερβαίνει ανά εξάμηνο τις α) εκατόν είκοσι (120)
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας για τη χρονική περίοδο έως και την 30η Ιουνίου 2021.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, μπορούν να με-
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τέχουν περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών που
εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2021
O Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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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.

*02022162605210008*

