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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg V-A
CBC Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 - 2020».

2

Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2021.

3

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Β’
εξάμηνο του έτους 2021 επτά (7) υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας (για τον
Διευθυντή και έξι (6) υπαλλήλων του Τμήματος
Εμπορίου).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 76797
(1)
Τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης πόρων
του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg V-A
CBC Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 - 2020».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98),
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L

Αρ. Φύλλου 3100

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και
ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 33 αυτού.
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
8. Την υπό στοιχεία 112012/ΕΥΘΥ 1046/2015 (Β΄ 2473)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με την παρ.
2 του άρθρου 15 και το άρθρο 42 του ν. 4314/2014 και
ιδίως το άρθρο 3 αυτής.
9. Την υπό στοιχεία C(2015) 6283/09-09-2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε
το Πρόγραμμα Συνεργασίας «Interreg V-A CBC Ελλάδα Βουλγαρία 2014 - 2020».
10. Το υπ’ αρ. 73710/01-07-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ
του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφικής Συνεργασίας «Έγκριση
προγραμματικής υπερδέσμευσης για την ένταξη πράξεων, καθ’ υπέρβαση του 120% της δημόσιας δαπάνης
στον 1ο Άξονα και αύξησης του συνολικού ποσοστού
Υπερδέσμευσης του Προγράμματος Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 - 2020»».
11. Το υπ’ αρ. 76308/08.07.2021 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ
προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ.
12. Την υπ’ αρ. 76373/08.07.2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εισήγηση τροποποίησης των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του
ν. 4314/14 για το Πρόγραμμα Συνεργασίας «Interreg V-A
CBC Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 - 2020».
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13. Την ανάγκη ένταξης του συνόλου των πράξεων που
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης (43η
και 52η γραπτή διαδικασία και 7η Επιτροπή Παρακολούθησης) στον Άξονα 1 του Προγράμματος Συνεργασίας
«Interreg V-A CBC Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 - 2020».
14. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η τροποποίηση των ποσοστών δέσμευσης
πόρων του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg V-A
CBC Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 - 2020» ως ακολούθως:
Η ΕΥΔ ΕΠ του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
δύναται να εντάξει το σύνολο των εγκεκριμένων από
την Επιτροπή Παρακολούθησης, πράξεων στον Άξονα 1.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων που η
ένταξή τους οδηγεί σε υπερδέσμευση άνω του 120%
επί της δημόσιας δαπάνης του Άξονα 1, ανέρχεται σε
4.276.353,81 ευρώ, από τον οποίο ποσό 2.252.955,49
ευρώ αφορούν στην ελληνική συμμετοχή και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Η προκύπτουσα συνολική δημόσια δαπάνη του Άξονα
1, ανέρχεται στο 138,04% της δημόσιας δαπάνης του
και η συνολική υπερδέσμευση του προγράμματος θα
ανέρθει στο 119,93% της δημόσιας δαπάνης του.
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή
μείωση της υπερδέσμευσης.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ43000/47376
(2)
Καθορισμός ύψους ημερησίου τροφείου κατασκηνώσεων έτους 2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 1276/1982
«Για τη συγχώνευση του κλάδου συντάξεων του Ταμείου
Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρείας Διαχειρίσεως Ειδών
Μονοπωλίου του Ελληνικού Δημοσίου στο Ι.Κ.Α. και ρύθμιση άλλων ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων» (Α’ 100), όπως ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου
17 του ν. 2556/1997 «Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής,
διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α και άλλα θέματα» (Α’ 270),
β. της παρ. 1 του άρθρου 32 και του άρθρου 51 του
ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστή-
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ματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),
γ. του άρθρου 1 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις»
(Α’ 43),
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ε. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145),
στ. του άρθρου 32 του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
ζ. της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
η. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
2. α. την υπ’ αρ. οικ. 32081/51.10120/6.8.2020 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314),
β. την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
3. Την υπό στοιχεία ΥΣ. 180/13.05.2021 εισήγηση του
προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
4. Την υπό στοιχεία ΑΑΥ Μ505/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΠΨ46ΜΑΠΣ129) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, προκαλείται δαπάνη ύψους 16.202.100,00 € σε
βάρος του προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης 2021
του e-Ε.Φ.Κ.Α (Κ.Α.Ε 0689), αποφασίζουμε:
Το ημερήσιο τροφείο, που καταβάλλεται από τον
e-ΕΦΚΑ, για τη φιλοξενία δικαιούχων παιδιών ασφαλισμένων, συνταξιούχων ή των υπαλλήλων του, σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο
2021, καθορίζεται στο ποσό των τριάντα ευρώ (30,00 €)
κατ’άτομο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ηλικίας 6-16 ετών, που
συμμετέχουν σε ειδικά κατασκηνωτικά προγράμματα,
το ημερήσιο τροφείο για την ίδια χρονική περίοδο, καθορίζεται στο ποσό των πενήντα δύο ευρώ (52,00 €)
κατ’άτομο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 263680
(3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας,
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το
Β’ εξάμηνο του έτους 2021 επτά (7) υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας (για
τον Διευθυντή και έξι (6) υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. II του άρθρου 186 τομέας Δ’ Απασχόλησης Εμπορίου - Τουρισμού, την παρ. 17 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Το άρθρο 12 του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Α΄ 222) όπως τροποποιήθηκε επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αρ. 15840/156612/2018
(Β΄ 4788) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
3. Το 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).
4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 διαταγή
του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους), με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015
(Α΄ 176).
5. Την υπ’ αρ. 2042/18063-15/2/2019 (Β΄ 694) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί καθορισμού ωραρίου
εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
6. Την παρ. 3γ του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57).
7.Την αναγκαιότητα διενέργειας Αγορανομικών και
Ποιοτικών ελέγχων καθ’ όλο το 24ωρο των επιχειρήσεων
και των υπαίθριων εμπόρων για την προστασία των καταναλωτών και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.
8. Το γεγονός, ότι κατά το Β’ εξάμηνο του έτους 2021
από το προσωπικό που υπηρετεί, επτά (7) υπάλληλοι,
απαιτείται να εργάζονται υπερωριακά για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών από ώρες 15:00 έως
22:00, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ο καθένας, κατά
τις νυχτερινές ώρες από 22:00 έως 06:00, μέχρι ενενήντα
έξι (96) ώρες και Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών από
06:00 έως 06:00 (ξημέρωμα επομένης) μέχρι ενενήντα
έξι (96) ο καθένας, κατά περίπτωση.
9. Την υπ΄ αρ. 239661-18/6/2021 βεβαίωση ύπαρξης
πιστώσεων υπερωριακής εργασίας Β’ εξαμήνου 2021
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της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας,
αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες των
εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, λόγω
κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και
υποχρεώσεών μας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργασίμων
ημερών καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, λόγω κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών
αναγκών και υποχρεώσεών μας καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ώρου για το Β’ εξάμηνο του έτους 2021 και μέχρι 2.808
ώρες συνολικά για επτά (7) υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας, ως κατωτέρω:
1. ΚΑΕ 0511 - Απογευματινή εργασία από 15:00 μ.μ.
έως 22:00 μ.μ.:
Επτά (7) υπάλληλοι με εκατόν είκοσι (120) ώρες
7x120= 840 ώρες.
2. ΚΑΕ 0512 - Νυχτερινή καθημερινή εργασία Δευτέρα
έως Παρασκευή και ώρες 22:00 μ.μ έως 06:00 π.μ.:
Επτά (7) υπάλληλοι με ενενήντα έξι (96) ώρες
7x96= 672 ώρες.
3. ΚΑΕ 0512 - Εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες και
εξαιρέσιμες ημέρες από Σάββατο 06:00 π.μ. έως Κυριακή
06:00 π.μ. (ξημέρωμα Δευτέρας) ή ξημέρωμα επομένης
(όταν πρόκειται για αργία):
Επτά (7) υπάλληλοι με ενενήντα έξι (96) ώρες
7x96= 672 ώρες.
Γ) Έργο των υπαλλήλων θα είναι ο ποιοτικός και αγορανομικός έλεγχος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
των αρτοποιείων, ζαχαροπλαστείων, εργαστηρίων παραγωγής τροφίμων, καταστημάτων λιανικής πώλησης,
εστιατορίων, ταβερνών, ουζερί, οβελιστηρίων και λοιπών
καταστημάτων πώλησης καταναλωτικών αγαθών, Λαϊκών Αγορών - πλανοδίων εμπόρων με στόχο την προστασία του καταναλωτικού κοινού, πρατηρίων υγρών
καυσίμων, εμπορικών καταστημάτων κ.λπ. καθώς και
ελέγχους (και με συναρμόδιες υπηρεσίες) στο πλαίσιο
εφαρμογής των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID 19.
Δ) Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχόλησης των ανωτέρω ορίζεται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 6 Ιουλίου 2021
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3100/14.07.2021

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.

*02031001407210004*

