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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ22/οικ. 11828/293/
13-3-2017 απόφασης «Kαθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων
Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών
Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και
νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β΄ 1157).

3

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών της
ομάδας εργασίας της παρ. 3 του άρθρου 42 του
ν. 4685/2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 67297 ΕΞ 2020
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. 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) σε συνδυασμό με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Το άρθρο 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).
3. Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 35, τις παρ. 1 και
2 του άρθρου 36 και την περ. ι της παρ. 1 του άρθρου
37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
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τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
5. Την υπ’ αρ. 27871 ΕΞ 2020/06.03.2020 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός της Πηνελόπης Παγώνη του Σωτηρίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως
του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 185).
6. Την υπ’ αρ. 145311ΕΞ2019/19.12.2019 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των πιστώσεων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Υπουργείου Οικονομικών σε επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς λογαριασμούς εξόδων».
7. Την υπ’ αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 εγκύκλιο της
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.
8. Το υπ’ αρ. 55700ΕΞ2020/04.06.2020 έγγραφο της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης.
9. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, υπαλλήλων στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης
του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου η Υπηρεσία
να αντιμετωπίσει το μεγάλο φόρτο εργασίας και ιδίως
για: α) την υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται
ώστε να ολοκληρωθούν οι αποφάσεις διορισμών και
μετατάξεων στο Υπουργείο Οικονομικών, β) την ολοκλήρωση του Α΄ κύκλου 2019 του ενιαίου συστήματος
κινητικότητας, γ) την υποστήριξη των Ιδιαίτερων Γραφείων του Υπουργού, των Υφυπουργών και των Γενικών
Γραμματέων, δ) την έγκαιρη εισαγωγή μεγάλου αριθμού
θεμάτων στα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια, ε) την
ολοκλήρωση των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων
και στ) την έγκαιρη έκδοση κανονιστικών πράξεων που
αφορούν σε θέματα οργάνωσης των υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τη σύσταση- συγκρότηση και ορισμό μελών συλλογικών οργάνων.
10. Την υπ’ αρ. 66284ΕΞ2020/29.06.2020 απόφαση
δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά
στην υπερωριακή εργασία υπαλλήλων στην Αυτοτελή
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.
(ΑΔΑ: Ψ8ΔΡΗ-ΣΑΓ).
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη εκατόν οκτώ χιλιάδων ευρώ
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(108.000 €), η οποία θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση Ειδικού Φορέα 1023-501-0000000 και λογαριασμό 2120201001 του Υπουργείου Οικονομικών,
οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, για εκατόν πενήντα (150) υπαλλήλους
στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και
Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, για το β΄ εξάμηνο του 2020 και για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ έως τις 31-12-2020 και
για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας.
2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να
μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι, καθώς και αποσπασμένοι, εντός του ανωτέρω ορίου αριθμού ωρών,
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.
3. Η κατανομή των ωρών και η συγκρότηση του συνεργείου θα γίνει με ευθύνη της Προϊσταμένης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και η σχετική απόφαση θα κοινοποιηθεί στο
Γραφείο της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου
Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2020
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ
Ι

Αριθμ. Πρ. Δ11/οικ. 26396/920
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ22/οικ. 11828/293/
13-3-2017 απόφασης «Kαθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων
Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών
και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» (Β΄ 1157).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995, «Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από φορείς
Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 213).
2. To άρθρο 90 του π.δ. 63/205 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
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4. Το π.δ. 134 / 2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
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» (A΄ 121).
7. Την υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25-7-2019 απόφαση
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου»
(Β΄ 3053).
8. Την υπ’ αρ. Δ22/οικ. 11828/293/13-3-2017 απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και
νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού
και μη χαρακτήρα (Β΄ 1157), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. Δ11/οικ. 60668/2734/24-12-2019, όμοια (Β΄ 5210).
9. Tην υπ’ αρ. οικ. 25986/1423/30.06.2020 εισηγητική έκθεση τoυ Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 της υπ΄
αρ. 11828/293/13-3-2017 απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων
Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
(Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς
Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα»
(Β΄ 1157), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της υπ’
αρ. Δ11/οικ. 60668/2734/24-12-2019, όμοιας (Β΄ 5210)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Μονάδες Φ.Π.Α.Δ. που ήδη λειτουργούν, οφείλουν
να προσαρμοστούν πλήρως: α) έως 31 Aυγούστου 2020
με τις διατάξεις της παρούσας και του Κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων, που αφορούν την κατηγορία
χρήσης κτιρίων «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», και
β) έως 31 Αυγούστου 2021 με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού στην κατηγορία χρήσης «Υγεία και
Κοινωνική Πρόνοια».
Κατά τα λοιπά η ανωτέρω απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020
Η Υφυπουργός
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
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Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62496/5998
(3)
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών της
ομάδας εργασίας της παρ. 3 του άρθρου 42 του
ν. 4685/2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 92)
και ιδίως των παρ. 3 και 8 του άρθρου 42, όπως ισχύουν.
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄133).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ... Μετονομασία ... και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Τουρισμού» (Α΄ 114).
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160), όπως ισχύουν.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την ανάγκη εκπόνησης Σχεδίου Δράσης για τον
Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η ομάδα εργασίας που προβλέπεται στην παρ. 3
του άρθρου 42 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) υπό την εποπτεία
της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του
ΥΠΕΝ.
Β. Συγκροτείται η ανωτέρω Ομάδα και ορίζονται τα
μέλη της, ως εξής:
1. Κωνσταντίνος Τριάντης του Αριστοτέλη, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Οικοσυστημάτων του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
ως Συντονιστής της Ομάδας,
2. Μαρία Παπαδοπούλου του Πέτρου, Καθηγήτρια της
Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
3. Ιωάννης Μητσόπουλος του Δημητρίου, Δρ. Δασολογίας, υπάλληλος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, με παράλληλα καθήκοντα στο γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας,
4. Ανδρέας Αθανασιάδης του Ιάκωβου, Περιβαλλοντολόγος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης,
5. Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος του Βασιλείου, Κα-
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θηγητής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος
του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού,
6. Ιόλη Χριστοπούλου του Κωνσταντίνου, Δρ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής, GreenTank,
7. Χαράλαμπος Βερβέρης του Τριαντάφυλλλου, Δρ.
Βιολογίας, υπάλληλος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ,
με διάθεση στο γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ,
8. Παναγιώτης Μαΐστρος του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, Σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
9. Βασιλική - Μαρία Τζατζάκη του Νικηφόρου, Δρ.
Νομικής, μετακλητή συνεργάτιδα στο Γραφείο Γενικού
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
παράλληλα καθήκοντα στο γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
10. Μαρίνα - Ασημίνα Πετροπούλου του Γεωργίου,
υπάλληλος στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του
ΥΠΕΝ με απόσπαση στο γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Γ. 1. Η γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας εργασίας
παρέχεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Πολιτικής του ΥΠΕΝ.
2. Η ομάδα εργασίας μπορεί να συνεδριάζει εντός ή/
και εκτός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας
των δημόσιων υπηρεσιών, τόσο με φυσική παρουσία
όσο και με τηλεδιάσκεψη.
3. Δεν προβλέπεται αμοιβή ή αποζημίωση για τα μέλη
της ομάδας εργασίας.
4. Οι δαπάνες μετακίνησης των μελών της ομάδας εργασίας για θέματα που άπτονται του Έργου της καλύπτονται από τις πιστώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού
του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), ενώ μετά την ανωτέρω έγκριση θα
καλύπτονται από τις πιστώσεις Οργανισμού Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).
Δ.1. Η ομάδα εργασίας, όποτε το κρίνει σκόπιμο, προσκαλεί στις συνεδριάσεις της εκπρόσωπους άλλων φορέων ή εμπειρογνώμονες που δύνανται να συνεισφέρουν
στο έργο της, ο δε Συντονιστής δύναται να ζητά γραπτώς
τις απόψεις τους.
2. Η ομάδα εργασίας μπορεί να ζητήσει από υπηρεσίες
και φορείς του άρθρου 26 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) να
ορίσουν σύνδεσμο με την Ομάδα, για την άμεση επικοινωνία, συνεργασία και προσκόμιση στοιχείων, αναγκαίων για την έγκαιρη και έγκυρη λειτουργία της.
3. Η ομάδα εργασίας συνεργάζεται με το ΔΣ του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
(ΟΦΥΠΕΚΑ) και εκπρόσωπός της δύναται να προσκαλείται τακτικά στις συνεδριάσεις του με σκοπό την ενημέρωση για την πορεία των εργασιών της.
Ε. Η ομάδα εργασίας οφείλει να έχει ολοκληρώσει το
έργο της εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση
της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα παράτασης μετά από απόφαση
του Συντονιστή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2837/13.07.2020

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.

*02028371307200004*

