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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αποδοχή δωρεάς προς το Υπουργείο Εξωτερικών.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1167/
2015 (Β’ 1808) απόφασης για τον υπολογισμό του
ορίου πληττόμενων εξαγωγικών επιχειρήσεων
για το έτος 2021 στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

3

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΕΞ/15913/0061/
12.1.2021 (Β΄ 218) απόφασης περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, για έξι (6) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2021.

4

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για ανάθεση
γραμματειακής και οικονομικής υποστήριξης στον
ΝΠΔΔ του Δήμου Καρπάθου με την επωνυμία «Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου Καρπάθου».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αποδοχή δωρεάς προς το Υπουργείο Εξωτερικών.
Με την υπ΄αρ. 47842/16.09.2021 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το εδάφιο β’ της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185),
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017
(Α’ 110), γίνεται αποδεκτή η από 03/09/2021 πρόταση δωρεάς της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«KOSMOCAR Α.Ε. ΑΒΕΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», προς το Υπουργείο Εξωτερικών συνολικής αξίας δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (2.950 €) ευρώ
με ΦΠΑ, ήτοι δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ, η οποία συνίσταται στη δωρεάν
μίσθωση διάρκειας πέντε (5) μηνών, ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος εργοστασίου κατασκευής VOLKSWAGEN,
τύπου Tiguan e-Hybrid, χρώματος μαύρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΧΕΒ 6862 και αριθμό πλαισίου
WVWZZZ5NZMW400689, το οποίο θα καλύπτεται με
συμβόλαιο μικτής ασφάλισης της εταιρείας ALLIANZ.
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αρ. Φύλλου 4484

Αριθμ. Α.1218
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1167/
2015 (Β’ 1808) απόφασης για τον υπολογισμό του
ορίου πληττόμενων εξαγωγικών επιχειρήσεων
για το έτος 2021 στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 24 και 28 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/
2000 - Α’ 248),
β) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου
41 αυτού,
γ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»,
(Α’ 251) και του άρθρου 164 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ.
δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372),
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφαση
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση
υπογραφής ’’Με εντολή Διοικητή’’ σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).
4. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών (Β’ 1808).
5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
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Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό
με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
6. Την ανάγκη μείωσης του διοικητικού κόστος για την
αγορά ή την εισαγωγή αγαθών από εξαγωγείς ή υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές
παραδόσεις με απαλλαγή από Φ.Π.Α. και κατά το έτος
2020 επλήγησαν από την διάδοση της νόσου Covid-19
και των μέτρων που επιβλήθηκαν για την ανάσχεση της
διασποράς του κορωνοϊού (COVID 19).
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:
Με την παρούσα τροποποιούμε την υπό στοιχεία
Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1167/2015 (Β’ 1808) απόφαση σχετικά με
τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και
της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή
ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών
που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές και καθορίζουμε διαδικασία εναλλακτικού προαιρετικού τρόπου
υπολογισμού του ύψους των πράξεων που δύνανται να
πραγματοποιηθούν με απαλλαγή από το φόρο σε μία
δωδεκάμηνη χρονική περίοδο για υποκείμενους στον
φόρο με ΚΑΔ (κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας), που περιλαμβάνεται στους πληγέντες από την διάδοση της νόσου Covid-19 και των μέτρων αποτροπής
διάδοσης αυτής, και ως εξής:
1. Μετά το άρθρο 4 προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Εναλλακτικός προαιρετικός τρόπος υπολογισμού
του ορίου της απαλλαγής για το έτος 2021
1. Στα δικαιούχα πρόσωπα του άρθρου 1 με Κωδικό
Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) (κύρια ή δευτερεύουσα), ο οποίος περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ που επλήγησαν από την εξάπλωση της νόσου Covid-19, όπως αυτοί
περιλαμβάνονται στην σχετική λίστα του Υπουργείου
Οικονομικών με τους ΚΑΔ που εντάσσονται στα μέτρα
στήριξης (https://www.minfin.gr/-/d-t-kodikoi- arithmoidrasteriotetas-kad-ton-kladon-pou-plettontai-apo-tenexaplose-tou-koronoiou- epikairopoiemene-lista-), και
τα οποία το διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 είχαν
συγκριτικά με το διάστημα από 1.1.2019 έως 31.12.2019
μείωση του κύκλου εργασιών για σκοπούς Φ.Π.Α. δίνεται
η δυνατότητα να επιλέξουν έως 31/12/2021 εναλλακτικό
τρόπο υπολογισμού του ορίου του άρθρου 3.
2. Για τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού του ορίου
του άρθρου 3, ως αξία των πράξεων που δύνανται να
πραγματοποιηθούν με απαλλαγή από το φόρο σε μία
δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, λαμβάνεται υπόψη η
συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών
παραδόσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το δω-
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δεκάμηνο που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του
μήνα ο οποίος προηγείται της αίτησης που υποβάλλει ο
υποκείμενος για την έγκριση της απαλλαγής, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση των δώδεκα
μηνών οι πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του
2020. Για την συμπλήρωση του δωδεκαμήνου λαμβάνονται υπόψη οι πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στους
αντίστοιχους μήνες του έτους 2019.
3. Για την επιλογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού του ορίου υποβάλλεται αίτημα ως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 10 της παρούσας έως 31.12.2021 στην
Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία
Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4 και επιπλέον:
α. αρχείο που περιλαμβάνει:
- τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και τις οριστικές εξαγωγές ανά μήνα για τα έτη 2019 και 2020,
- τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 31.12.2019,
όπως έχουν αναγραφεί στον κωδικό 312 της δήλωσης
Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών περιόδων, συνολικά,
- τις εκροές της περιόδου 1.1.2020 έως 31.12.2020,
όπως έχουν αναγραφεί στον κωδικό 312 της δήλωσης
Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών περιόδων, συνολικά,
- υπολογισμό ποσοστιαίας μεταβολής μεταξύ των δυο
παραπάνω ποσών,
β. αίτημα του εθνικού φορέα που εκπροσωπεί τον κλάδο, το οποίο έχει υποβληθεί προς την κεντρική υπηρεσία
της ΑΑΔΕ και με το οποίο ζητείται εναλλακτικός υπολογισμός του ορίου του άρθρου 3 της παρούσας για το
έτος 2021 για λόγους που οφείλονται στις επιπτώσεις
της πανδημίας COVID-19.
4. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού λάβει υπόψη τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 και επιπλέον διαπιστώσει ότι:
α) ο υποκείμενος στον φόρο έχει δηλώσει στο φορολογικό μητρώο ΚΑΔ (κυρίας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας) ο οποίος περιλαμβάνεται στους οριζόμενους
στην παρ. 1,
β) υπάρχει μείωση του κύκλου εργασιών για σκοπούς
Φ.Π.Α. με βάση τα αρχεία που υποβάλλονται και χωρίς
περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις μεταξύ των ετών
2019 - 2020,
γ) η αίτηση έχει υποβληθεί σύμφωνα με το Υπόδειγμα
10 της παρούσας και
δ) έχει προηγηθεί της αίτησης το αίτημα της περ. β
της παρ. 3,
εκδίδει άμεσα απόφαση για την έγκριση του ορίου
απαλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω
ως το υπόδειγμα 11 της παρούσας, ή απόφαση για την
απόρριψη του αιτήματος, όπως το υπόδειγμα 6. Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Αποφάσεων.»
2. Στην Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1167/2015 μετά το υπόδειγμα 9
επισυνάπτονται υποδείγματα 10 και 11 ως εξής:
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«ƔƐƏƄƅƉƃƌƁ 10
ƁƉƓƇƒƇ ƃƉƁ ƅƃƊƑƉƒƇ ƁƐƁƋƋƁƃƇƒ ƒƔƌƕƘƍƁ ƌƅ ƓƏ ƁƑƈƑƏ 4Ɓ ƓƇƒ ƐƏƋ 1167/2015

ƁƉƓƇƒƇ-ƄƇƋƘƒƇ
ƅƐƘƍƔƌƏ/ƅƐƘƍƔƌƉƁ:

ƏƍƏƌƁ:

Ɓƕƌ:

ƈƅƌƁ: ƁƞƳƦƲƦ ƢƨƠ ƜƢƩưƨƲƦ ƠƯƠƪƪƠƢƝƱ ƠƯƻ ƳƮ
ƕ.Ɛ.Ɓ ƫƤ ƳƦ ƶưƝƲƦ ƅƨƣƨƩƮƼ ƄƨƯƪƻƳƴƯƮƴ ƄƤƪƳƞƮƴ
ƁƯƠƪƪƠƢƝƱ ƩƠƨ ƶƮưƝƢƦƲƦ ƮưƞƮƴ ƠƯƠƪƪƠƢƝƱ
ƲƼƫƵƸƬƠ ƫƤ ƳƦƬ ƃƃƄƅ ƐƏƋ 1167/2015 ƫƤ
ƤƬƠƪƪƠƩƳƨƩƻ ƳưƻƯƮ ƴƯƮƪƮƢƨƲƫƮƼ ƳƮƴ ƮưƞƮƴ ƠƴƳƮƼ
ƢƨƠ ƳƮ 2021.

ƦƫƤưƮƫƦƬƞƠ
ƠƨƳƝƫƠƳƮƱ1

ƐƤưƞƮƣƮƱ ƯƮƴ ƪƠƫơƛƬƤƳƠƨ
ƴƯƻƷƦ ƢƨƠ ƳƦƬ ƶƮưƝƢƦƲƦ ƳƮƴ
ƮưƞƮƴ 2

ƐưƮƱ ƳƦ Ƅ.Ə.Ɣ …………….
ƐƠưƠƩƠƪƽ ƬƠ ƫƮƴ ƤƢƩưƞƬƤƳƤ ƳƦƬ ƠƯƠƪƪƠƢƝ ƠƯƻ
ƳƮ ƕ.Ɛ.Ɓ. ƫƤ ƳƦƬ ƶưƝƲƦ «ƅƨƣƨƩƮƼ ƄƨƯƪƮƳƼƯƮƴ
ƄƤƪƳƞƮƴ ƁƯƠƪƪƠƢƝƱ ƠƯƻ ƳƮ ƕ.Ɛ.Ɓ.» ƢƨƠ ƳƦƬ ƠƢƮưƛ
Ɲ ƤƨƲƠƢƸƢƝ ƠƢƠƧƽƬ ƩƠƧƽƱ ƩƠƨ ƳƦ ƪƝƷƦ
ƴƯƦưƤƲƨƽƬ ƶƸưƞƱ ƩƠƳƠơƮƪƝ ƳƮƴ ƕƐƁ, ƫƜƶưƨ ƳƮƴ
ƯƮƲƮƼ ƳƸƬ ……………………..Ƥƴưƽ, ƳƮ ƮƯƮƞƮ
ƠƯƮƳƤƪƤƞ ƳƮ ƲƴƬƮƪƨƩƻ ƼƷƮƱ ƳƸƬ ƤƭƠƢƸƢƽƬ ƩƠƨ
ƳƸƬ ƤƬƣƮƩƮƨƬƮƳƨƩƽƬ
ƯƠưƠƣƻƲƤƸƬ ƯƮƴ
ƯưƠƢƫƠƳƮƯƮƞƦƲƠ ƩƠƳƛ ƳƦƬ ƣƸƣƤƩƛƫƦƬƦ ƯƤưƞƮƣƮ
ƯƮƴ ƣƤƬ ƯƤưƨƪƠƫơƛƬƤƨ ƳƮƴƱ ƦƫƤưƮƪƮƢƨƠƩƮƼƱ
ƫƝƬƤƱ ƳƮƴ ƜƳƮƴƱ 2020 ƸƱ ƯƠưƠƯƪƤƼưƸƱ
ƠƬƠƪƴƳƨƩƛ.
ƓƮ ƻưƨƮ ƧƠ ƩƠƳƠƬƤƫƦƧƤƞ ƲƳƨƱ ƲƤƨưƜƱ
1. ƲƤƨưƛ..
2. ƲƤƨưƛ.
ƓƠ ƲƳƮƨƶƤƞƠ ƳƮƴ ƳƤƪƤƴƳƠƞƮƴ
ƶưƦƲƨƫƮƯƮƨƝƧƦƩƤ ƠƬƛ ƲƤƨưƛ ƤƞƬƠƨ:
ƁưƨƧ.. ƒƤƨưƛ
ƔƯƮƪƤƨƯƻƫƤƬƮ ƐƮƲƻ:
ƇƫƤưƮƫƦƬƞƠ ƜƩƣƮƲƦƱ:

ƅƄƄƁ

ƯƮƴ

ƒƴƬƦƫƫƜƬƠ ƒƴƬƴƯƮơƛƪƪƮƬƳƠƨ :
1. ƒƴƢƩƤƬƳưƸƳƨƩƝ ƩƠƳƛƲƳƠƲƦ ƤƭƠƢƸƢƽƬ ƯƮƴ ƜƶƮƴƬ
ƮưƨƲƳƨƩƮƯƮƨƦƧƤƞ ƢƨƠ ƳƠ ƜƳƦ 2019 , 2020 ƩƠƨ 2021
(ƔƯƻƣƤƨƢƫƠ 2 ƐƏƋ 1167/2015).
ƤƬƣƮƩƮƨƬƮƳƨƩƽƬ
2.
ƒƴƢƩƤƬƳưƸƳƨƩƝ
ƩƠƳƛƲƳƠƲƦ
ƯƠưƠƣƻƲƤƸƬ ƢƨƠ ƳƠ ƜƳƦ 2019, 2020 ƩƠƨ 2021
(ƔƯƻƣƤƨƢƫƠ 3 ƐƏƋ 1167/2015).
3. ƁưƶƤƞƮ ƫƤ ƳƨƱ ƤƩưƮƜƱ ƳƦƱ ƯƤưƨƻƣƮƴ 1.1.2019 ƜƸƱ
31.12.2019, 1.1.2020-31.12.2020 ƩƠƨ ƴƯƮƪƮƢƨƲƫƻƱ
ƫƤƳƠơƮƪƝƱ ƠƴƳƽƬ.

ƇƫƤưƮƫƦƬƞƠ.
Ə ƁƨƳƽƬ

1
2

ȶʍʏʘ 10/10/2021
ȶʍʏʘ 01/10/2019 - 31/12/2019 ʃɲɿ 01/01/2021-30/9/2021
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ƔƐƏƄƅƉƃƌƁ 11
ƁƐƏƕƁƒƇ ƅƃƊƑƉƒƇƒ ƃƉƁ ƓƇƍ ƅƕƁƑƌƏƃƇ ƓƏƔ ƁƑƈƑƏƔ 4Ɓ ƓƇƒ ƐƏƋ 1167/2015
ƇƫƤưƮƫƦƬƞƠ:
ƁưƨƧƫƻƱ:

ƅƋƋƇƍƉƊƇ ƄƇƌƏƊƑƁƓƉƁ
ƁƁƄƅ
Ƅ.Ə.Ɣ.
:
ƓƠƶ. Ƅ/ƬƲƦ
:
ƓƠƶ. ƊƽƣƨƩƠƱ
:
ƓƦƪƜƵƸƬƮ
:

ƁƐƏƕƁƒƇ
Ə ƐƑƏƙƒƓƁƌƅƍƏƒ ƓƇƒ Ƅ.Ə.Ɣ. ……………………..
źƶƮƬƳƠƱ ƴƯƻƷƦ:
1.
ƓƨƱ ƣƨƠƳƛƭƤƨƱ ƳƦƱ ƠƯƻƵƠƲƦƱ ƃ.ƃ.Ƅ.ƅ. ƐƏƋ. 1167/29.7.2015.
2.

ƓƨƱ ƣƨƠƳƛƭƤƨƱ ƳƮƴ ƛưƧưƮƴ 4 ƳƮƴ ƊƽƣƨƩƠ ƕƮưƮƪƮƢƨƩƝƱ ƄƨƠƣƨƩƠƲƞƠƱ (Ƭ.4174/2013), ƻƯƸƱ ƨƲƶƼƤƨ.

3.
ƓƨƱ ƣƨƠƳƛƭƤƨƱ ƳƦƱ ƃ.ƃ.Ƅ.ƅ. Ƅ6Ɓ 1036682 ƅƎ 2014/25.2.2014 (Ƃ’ 478) “ƌƤƳƠơƞơƠƲƦ
ƠưƫƮƣƨƮƳƝƳƸƬ ƩƠƨ ƤƭƮƴƲƨƮƣƻƳƦƲƦ ƴƯƮƢưƠƵƝƱ “ƌƤ ƅƬƳƮƪƝ ƃƤƬƨƩƮƼ ƃưƠƫƫƠƳƜƠ ƳƦƱ ƃƤƬƨƩƝƱ ƃưƠƫƫƠƳƤƞƠƱ
ƄƦƫƮƲƞƸƬ ƅƲƻƣƸƬ” ƲƤ ƻưƢƠƬƠ ƳƦƱ ƕƮưƮƪƮƢƨƩƝƱ ƄƨƮƞƩƦƲƦƱ”, ƻƯƸƱ ƳưƮƯƮƯƮƨƝƧƦƩƤ ƩƠƨ ƨƲƶƼƤƨ.
4.
ƓƦƬ ƠưƨƧ. ƯưƸƳ. ……………../2021 ƠƞƳƦƲƦ ƳƮƴ ƴƯƮƩƤƨƫƜƬƮƴ ƲƳƮ ƵƻưƮ ......................................... ƫƤ
Ɓƕƌ ………………………….. ƢƨƠ ƳƮƬ ƳưƻƯƮ ƴƯƮƪƮƢƨƲƫƻ ƳƮƴ ƮưƞƮƴ ƳƮƴ ƛưƧưƮƴ 3 ƳƦƱ Ɓ.ƃ.ƃ.Ƅ.ƅ. ƐƏƋ.
1167/2015 ƫƤ ƳƦƬ ƮƯƮƞƠ ƠƨƳƤƞƳƠƨ ƳƦƬ ƜƢƩưƨƲƦ ƶưƝƲƦƱ «ƅ.Ƅ.Ƅ.Ɓ.» ƲƼƫƵƸƬƠ ƫƤ ƳƮ ƛưƧưƮ 4Ɓ ƳƦƱ ƞƣƨƠƱ ƸƱ
ƛƬƸ ƐƏƋ ƫƤ ƻưƨƮ ……………………....Ƥƴưƽ, ƩƠƨ ƳƨƱ ƲƴƬƦƫƫƜƬƤƱ Ʋ’ ƠƴƳƝ ƲƴƢƩƤƬƳưƸƳƨƩƜƱ ƩƠƳƠƲƳƛƲƤƨƱ.
5.
i.

ƓƮ ƢƤƢƮƬƻƱ ƻƳƨ Ʈ ƸƱ ƛƬƸ ƴƯƮƩƤƞƫƤƬƮƱ ƲƳƮƬ ƵƻưƮ ƜƶƤƨ:
ƣƦƪƽƲƤƨ ƲƳƮ ƵƮưƮƪƮƢƨƩƻ ƫƦƳưƽƮ ƊƁƄ Ʈ ƮƯƮƞƮƱ ƯƤưƨƪƠƫơƛƬƤƳƠƨ ƲƳƦƬ ƪƞƲƳƠ ƫƤ ƳƨƱ ƯƪƦƳƳƻƫƤƬƤƱ
ƤƯƨƶƤƨưƝƲƤƨƱ,
ii.
ƯƮƲƮƲƳƨƠƞƠ ƫƤƞƸƲƦ ƩƼƩƪƮƴ ƤưƢƠƲƨƽƬ ƢƨƠ ƲƩƮƯƮƼƱ ƕ.Ɛ.Ɓ. ƫƤƳƠƭƼ 1.1.2019-31.12.2019 ƩƠƨ
1.1.2020-31.12.2020 …………… ƳƮƨƱ ƤƩƠƳƻ (…..%)
iii.
Ʈ ƤƧƬƨƩƻƱ ƵƮưƜƠƱ ƯƮƴ ƤƩƯưƮƲƸƯƤƞ ƳƮƬ ƩƪƛƣƮ ƜƶƤƨ ƴƯƮơƛƪƤƨ ƲƶƤƳƨƩƻ ƠƞƳƦƫƠ ƲƳƦƬ ƩƤƬƳưƨƩƝ
ƴƯƦưƤƲƞƠ ƲƼƫƵƸƬƠ ƫƤ ƳƠ ƮưƨƥƻƫƤƬƠ ƲƳƦƬ ƯƤư. ơ ƳƦƱ ƯƠư.3 ƳƮƴ ƛưƧưƮƴ 4Ɓ ƳƦƱ ƃ.ƃ.Ƅ.ƅ. ƐƏƋ
1167/2015.
6. ƓƦ ƲƴƬƮƪƨƩƝ ƠƭƞƠ ƳƸƬ ƤƭƠƢƸƢƽƬ ƩƠƨ ƳƸƬ ƤƬƣƮƩƮƨƬƮƳƨƩƽƬ ƯƠưƠƣƻƲƤƸƬ ƳƮƴ ƣƸƣƤƩƠƫƝƬƮƴ/ƳưƨƫƝƬƮƴ
ƯƮƴ ƮƪƮƩƪƦưƽƧƦƩƤ ƳƦƬ ƳƤƪƤƴƳƠƞƠ ƦƫƜưƠ ƳƮƴ ƫƝƬƠ ƯƮƴ ƯưƮƦƢƤƞƳƠƨ ƳƦƱ ƠƞƳƦƲƦƱ Ʀ ƮƯƮƞƠ ƠƬƜưƶƤƳƠƨ
ƲƤ………………………… Ƥƴưƽ ƩƠƨ ƠƬƠƪƴƳƨƩƛ ƠƬƠ ƫƝƬƠ :
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2019
ƅƬƣƮƩƮƨƬƮƳƨƩƜƱ
ƯƠưƠƣƻƲƤƨƱ

ƅƭƠƢƸƢƜƱ

59729
2020

ƅƬƣƮƩƮƨƬƮƳƨƩƜƱ
ƯƠưƠƣƻƲƤƨƱ

ƅƭƠƢƸƢƜƱ

ƁƯƮƵƠƲƞƥƮƴƫƤ
ƅƢƩưƞƬƮƴƫƤ ƳƦƬ ƶưƝƲƦ ƅ.Ƅ.Ƅ.Ɓ. ƩƠƨ ƳƦ ƶƮưƝƢƦƲƦ ƮưƞƮƴ ƠƯƠƪƪƠƢƝƱ ƠƯƻ ƳƮ ƕ.Ɛ.Ɓ. ƢƨƠ ƳƦƬ ƠƢƮưƛ ƠƯƻ ƳƮ
ƤƲƸƳƤưƨƩƻ ƳƦƱ ƶƽưƠƱ Ɲ ƳƦƬ ƤƨƲƠƢƸƢƝ ƠƢƠƧƽƬ Ɲ ƳƦƬ ƪƝƷƦ ƴƯƦưƤƲƨƽƬ, ƲƳƮƬ ƴƯƮƩƤƞƫƤƬƮ ƲƳƮ ƵƻưƮ
………………..……………………………………………….. (Ɓ.ƕ.ƌ.…………………..),
ƯƮƲƮƼ ……………….
€ (ƮƪƮƢưƛƵƸƱ) …………………………………………………………..ƢƨƠ ƳƮ ƶưƮƬƨƩƻ
ƣƨƛƲƳƦƫƠ ƠƯƻ …………… ƜƸƱ ……………..…, ƲƼƫƵƸƬƠ ƫƤ ƳƦƬ ƃ.ƃ.Ƅ.ƅ. ƐƏƋ. 1167/2015

Ə ƐƑƏƙƒƓƁƌƅƍƏƒ Ƅ.Ə.Ɣ.
(ƔƯƮƢưƠƵƝ – ƲƵưƠƢƞƣƠ)».
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3. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1167/2015, ανάλογα για τις αιτήσεις
που υποβάλλονται και το όριο που χορηγείται με την
διαδικασία της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. ΕΞ/588434/2921
(3)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία ΕΞ/15913/0061/
12-01-2021 (Β΄ 218) απόφασης περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, για έξι (6)
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
για το έτος 2021.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 159 και την παρ. 5 του άρθρου 242 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Την παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 σε συνδυασμό με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 282 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 176).
4. Το άρθρο 45 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση, και την αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
(Α΄ 85).
5. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Α΄ 226) όπως τροποποιήθηκε με
τις υπ΄ αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Β΄ 4302).
6. Την υπ΄ αρ. οικ. 570607/7712/12-09-2019 (Β΄ 3475)
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
“ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”.
7. Την υπό στοιχεία 01α/723/07-10-2020 απόφαση
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής περί ορισμού
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης.
8. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
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νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112).
9. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).
10. Την υπ΄ αρ. 2/1757/0026/17 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 17/2017 περί
καθορισμού των δικαιολογητικών πληρωμής.
11. Την υπ΄ αρ. 38819/29-05-2015 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Καθιέρωση ωραρίου
εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β΄ 1084).
12. Την υπό στοιχεία ΕΞ/15913/0061/12-01-2021
(Β΄ 218, ΑΔΑ: ΨΨΤ87ΛΛ-Ο0Α) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Καθιέρωση υπερωριακής
εργασίας με αμοιβή, για έξι (6) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής
Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2021».
13. Το υπ΄αρ. ΟΙΚ/543973/2675/01-09-2021 έγγραφο
της υπηρεσίας σχετικά με συμπληρωματικό αίτημα για
έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έτος 2021.
14. Tην υπό στοιχεία Α/Α 3378 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης υπ΄αρ. 583350/2449/15-09-2021 (ΑΔΑ:
6Γ297ΛΛ-ΑΧΕ) με την οποία εγκρίθηκε η Δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) από
τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ 07.721.0511.01) και συνολικού ύψους χιλίων
ευρώ (1.000,00 €) από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ 07.721.0512.01) οικονομικού έτους 2021, για την υπερωριακή απογευματινή
εργασία και για την υπερωριακή νυχτερινή εργασία και
εργασία κατά τις Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες για
δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Χαλκιδικής. (Αρ. βεβ. 3288/2021
Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ).
15. Το έργο των ανωτέρω δύο (2) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Χαλκιδικής, που θα εργασθούν υπερωριακά κατά τις απογευματινές ώρες, τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές, τις
αργίες και τις εξαιρέσιμες είναι οι έκτακτοι έλεγχοι για
την εφαρμογή των κανόνων τήρησης αποστάσεων και
άλλων μέτρων προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως θα ρυθμίζονται κάθε φορά από τις
ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις.
16. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπάνω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι
θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
17. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ
(2.000,00 €) (και συγκεκριμένα 1.000,00 ευρώ για την
υπερωριακή απογευματινή εργασία και 1.000,00 ευρώ
για την νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές,
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τις αργίες και τις εξαιρέσιμες για δύο (2) υπαλλήλους
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε.
Χαλκιδικής) και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που
έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ.,
αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία ΕΞ/15913/0061/
12-01-2021 (Β΄ 218, ΑΔΑ: ΨΨΤ87ΛΛ-Ο0Α) απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, για έξι (6) υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2021», ως προς το πλήθος
των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν υπερωριακά με
αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς και κατά τις
νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες, με επιπλέον δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της
παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31
Δεκεμβρίου του 2021, για τους λόγους που αναφέρονται
στο με αριθμ. 15 σκεπτικό της απόφασης.
Ορίζουμε ότι:
α) οι ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης,
είναι κατ΄ ανώτερο όριο, εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά
εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.
β) οι ώρες της καθ’ υπέρβαση εργασίας για τις νυχτερινές, τις Κυριακές, τις αργίες και τις εξαιρέσιμες είναι
κατ΄ ανώτερο όριο ενενήντα έξι (96) ώρες ανά εξάμηνο
για κάθε υπάλληλο.
γ) Για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής θα εκδοθεί
συμπληρωματικά απόφαση συγκρότησης συνεργείου
υπερωριακής απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, ο κλάδος,
ο βαθμός και το Μ.Κ. στο οποίο βρίσκονται κατά την
προσφορά της υπερωριακής εργασίας (απογευματινές,
νυχτερινές, Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες), το αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες
απασχόλησης για τον καθένα, ανά εξάμηνο.
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπερωριακά παρασχεθέν έργο.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πολύγυρος, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΤΣΙΡΟΥ
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Αριθμ. απόφ. 858
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για ανάθεση
γραμματειακής και οικονομικής υποστήριξης στον
ΝΠΔΔ του Δήμου Καρπάθου με την επωνυμία «Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου Καρπάθου».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1) Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α΄87).
2) Tην παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 και την
υπ΄ αρ. 2/19657/0022/28-05-2009 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1085).
3) Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176).
4) Τον προϋπολογισμό του έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ΄ αρ. 17/2021 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με τον οποίον εγγράφτηκαν πιστώσεις στους ανάλογους κωδικούς.
5) Την υπ΄ αρ. 12448/05-03-2021 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί
επικύρωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
του Δήμου Καρπάθου.
6) Το γεγονός ότι το ΝΠΔΔ του Δήμου Καρπάθου με
την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ» δεν διαθέτει κανένα διοικητικό υπάλληλο.
7) Το γεγονός ότι επιβάλλεται η απασχόληση με αμοιβή
πέρα του κανονικού ωραρίου δύο (2) υπαλλήλων του Δήμου Καρπάθου οι οποίοι θα εκτελούν Γραμματειακές και
Οικονομικές υπηρεσίες στο ΝΠΔΔ του Δήμου Καρπάθου
με την επωνυμία «Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου
Καρπάθου», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για την γραμματειακή και οικονομική
υποστήριξη του ΝΠΔΔ «Πολιτισμικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου» του Δήμου Καρπάθου.
Αναθέτουμε την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών
σε δύο υπαλλήλους του Δήμου Καρπάθου μέχρι είκοσι
(20) ώρες μηνιαίως, στην Χαλκιά Ειρήνη - Καλλιόπη του
Αντωνίου, ΔΕ Διοικητικού, την γραμματειακή υποστήριξη και την Πύργου Μαγκαφούλα του Βασιλείου, ΔΕ
Διοικητικού για την οικονομική υποστήριξη.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα εκτελούν τα καθήκοντά
τους εκτός ωραρίου εργασίας κατά τις απογευματινές
ώρες με υπερωριακή απασχόληση έως 20 ώρες μηνιαίως, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Προέδρου του ΝΠΔΔ.
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον Κ.Α.
10-6012,0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου οικονομικού έτους 2021 στον οποίο έχει εγγραφεί
επαρκής πίστωση ποσού 60.000 ευρώ.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κάρπαθος, 20 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΣΥΡΙΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4484/29.09.2021

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.

*02044842909210008*

