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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Περιφερειακού Τμήματος Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Εσόδων και Παροχών
Υγείας της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών του
Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, σε υπηρεσίες
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

2

Έγκριση αμοιβής υπερωριακής, νυχτερινής και
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Λήμνου, για το έτος 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 312995
(1)
Μεταφορά αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Περιφερειακού Τμήματος Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Εσόδων και Παροχών
Υγείας της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών του
Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, σε υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Της παρ. 1 του άρθρου 51 και των άρθρων 57
και 59 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).
1.2. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-ΕΦΚΑ», όπως
ο τίτλος αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του
ν. 4670/2020 (Α΄ 43), (Α΄ 8) και ειδικότερα της παρ. 2 του
άρθρου 34 Α.
1.3. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).
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1.4. Του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις
για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236).
1.5. Του π.δ. 53/2005 «Οργανισμός του Ταμείου Νομικών» (Α΄ 85).
2. Την υπ’ αρ. οικ. 11317/3547/9.3.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Καθορισμός
υπηρεσιών του ενταχθέντος στον ΕΦΚΑ τ. ΕΤΑΑ, οι οποίες
διατηρούνται σε ισχύ ως οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ»
(Β΄1643), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ. 51489/
16023/2017 (Β’ 4331) απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με
την οποία καθορίστηκαν οι υπηρεσίες του τ. ΕΤΑΑ που
διατηρήθηκαν σε ισχύ ως υπηρεσίες του τ. ΕΦΚΑ (νυν
e-EΦΚΑ), μεταξύ των οποίων το Περιφερειακό Τμήμα
Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Εσόδων
και Παροχών Υγείας της Διεύθυνσης Ασφάλιση - Παροχών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.
3. Την υπ’ αρ. 11863/3809/13.3.2017 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Καθορισμός
υπηρεσιών ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ Φορέων, οι οποίες
διατηρούνται σε ισχύ ως οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ»
(Β΄ 1599), με την οποία, μεταξύ άλλων, καθορίστηκαν οι
υπηρεσίες του τ. ΕΤΑΑ που διατηρήθηκαν σε ισχύ ως
υπηρεσίες του τ. ΕΦΚΑ (νυν e-ΕΦΚΑ), μεταξύ των οποίων
η Διεύθυνση Ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Νομικών.
4. Την υπ’ αρ. 47557/6.7.2021 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης»
(Β΄ 3052), με την οποία καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, η
20-7-2021, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄ Θεσσαλονίκης.
5. Την υπό στοιχεία 328/Συν.27η/22-7-2021 (ΑΔΑ:
6ΡΠΛ46ΜΑΠΣ-ΣΒ4) απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ.
6. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα ενόψει της υλοποίησης του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ.
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:
1. Στο Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών της Β’ Τοπικής
Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (Πύλη Αξιού) μεταφέρονται
οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
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α. Από το Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων της Διεύθυνσης Ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Νομικών για
τους ασφαλισμένους του τ. ΤΑΝ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης:
αα. Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών όλων των ασφαλιζομένων σύμφωνα με
τον νόμο.
αβ. Έκδοση αποφάσεων για τη βεβαίωση χρόνου
ασφάλισης, την αναγνώριση προϋπηρεσιών και για την
παραπομπή στα ΚΕΠΑ.
β. Από το Τμήμα Εισφορών Αμίσθων της Διεύθυνσης
Ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Νομικών για τους
ασφαλισμένους του τ. ΤΑΝ της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης:
βα. Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης, προϋπηρεσίες.
ββ. Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.
γ. Από το Περιφερειακό Τμήμα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους:
γα. Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε
ασφαλιζόμενου στον αντίστοιχο τομέα σύμφωνα με τις
ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.
δ. Από το Τμήμα Πόρων της Διεύθυνσης Ασφάλισης
του Τομέα Ασφάλισης Νομικών για τους υπαγόμενους
στην ασφάλιση του τ. ΤΑΝ Συμβολαιογράφους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης:
δα. Χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας.
δβ. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης.
ε. Από το Τμήμα Εσόδων και Παροχών Υγείας της Διεύθυνσης Ασφάλιση - Παροχών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών για τους υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιμελητές (επιμελητές και ασκούμενοι) της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης:
εα. Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε
ασφαλιζόμενου στον αντίστοιχο τομέα σύμφωνα με τις
ισχύουσες καταστατικές διατάξεις.
εβ. Η ανανέωση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου κάθε
ασφαλισμένου.
2. Στο Τμήμα Μητρώων και Ασφαλιστικού Βίου της
Β’ Τοπικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης μεταφέρονται οι
ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Από το Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης
Νομικών για τους ασφαλισμένους του τ. ΤΑΝ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης:
αα. Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των ασφαλισμένων.
αβ. Παρακολούθηση των μεταβολών στην ασφαλιστική κατάσταση των ασφαλισμένων του Ταμείου Νομικών.
β. Από το Περιφερειακό Τμήμα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης για τους ασφαλισμένους του:
βα. Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητα.
ββ. Η έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας.
γ. Από το Τμήμα Εσόδων και Παροχών Υγείας της Διεύθυνσης Ασφάλιση - Παροχών του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών για τους υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιμελητές (επιμελητές και ασκούμενοι) της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης:
γα. Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων.
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γβ. Η έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας.
3. Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Τμήμα Υγείας Δικηγόρων
Θεσσαλονίκης:
Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων παροχών υγείας
προς παρόχους και ασφαλισμένους του Τομέα Υγείας
Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στη Β’ Τοπική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης πέραν της χωρικής αρμοδιότητας
της Διεύθυνσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Αυγούστου 2021
Ο Διοικητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 7/7/26-3-2021
(2)
Έγκριση αμοιβής υπερωριακής, νυχτερινής και
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Λήμνου, για το έτος 2021.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 του ν. 3329/2005
(Α΄ 81).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄
176), σύμφωνα με τις οποίες «… για το προσωπικό των
ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό
όργανο. … Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός
των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής του μέσα στα όρια των πιστώσεων
του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπόμενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως …», σε συνδυασμό με την παρ.
1 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), σύμφωνα
με την οποία «Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής,
νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας, καθώς και
εφημεριών ... ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους».
3. Την υπ’ αρ. 75004/31-12-2020 απόφαση του Διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου «Καθιέρωση
με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων
ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και πρωτοβάθμιων υπηρεσιών της 2ης ΔΥΠΕ» (ΑΔΑ: ΨΞΔΨ469Η2Ξ-ΠΒ4), με
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την οποία εγκρίνεται για το Νοσοκομείο το ποσό των
284.000,00 ευρώ.
4. Την υπ’ αρ. 74996/31-12-2020 απόφαση του Διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου «Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων,
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών ΝοσοκομείωνΑκτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων» (ΑΔΑ: ΩΑ1Ψ469Η2Ξ-9Ε8), με την οποία εγκρίνεται για το Νοσοκομείο το ποσό των 16.000,00 ευρώ.
5. Το γεγονός ότι τα ανωτέρω ποσά είναι στα όρια των
πιστώσεων και έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του
Νοσοκομείου έτους 2021.
6. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο εφημερεύει όλο το
μήνα σε 24ώρη βάση και απαιτείται η απασχόληση του
προσωπικού κατά τις αργίες - εξαιρέσιμες ημέρες και νύχτες, τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, η οποία προϋπήρχε, οξύνθηκε και
έφτασε σε κατάσταση οριακή, μετά τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις, αλλά και την κατάσταση που δημιουργήθηκε
μετά την πανδημία του Covid-19, με αποτέλεσμα το εναπομείναν προσωπικό να εργάζεται εξαντλητικά πολλές
επιπλέον του ωραρίου ώρες καθημερινές, αργίες, ακόμη
και νύχτες, προκειμένου οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου
να είναι ασφαλείς και αδιάλειπτες στον μέγιστο βαθμό.
7. Την υπ’ αρ. 2994/23-3-2021 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος, αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση του μόνιμου
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου (πλην ιατρών) του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Λήμνου, για το έτος 2021, ως εξής:
Α) υπερωριακή απασχόληση καθημερινών, νυχτερινών ωρών και αργιών και
Β) εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες καθημερινών και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
συνολικά για 163 εργαζόμενους (μόνιμοι υπάλληλοι
και με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου)
με 78.240 ώρες απασχόλησης και για 2 εργαζόμενους
επιστημονικού προσωπικού με 684 ημέρες εφημερίας,
συνολικού κόστους 300.000,00 € (ΚΑΕ 0261 και ΚΑΕ
0263) όπως έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του
Νοσοκομείου αναλυτικά ως εξής:
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α) Υπερωριακή εργασία καθημερινών, μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου του Νοσοκομείου: συνολικά για 165 άτομα με 8.166 ώρες εργασίας,
επιμεριζόμενες για το α’ εξάμηνο του έτους 2021 σε 3.781
ώρες, με κόστος 20.000,00 € και για το β’ εξάμηνο έτους
2021, σε 3781 ώρες, με κόστος 20.000,00 €, για τον ΚΑΕ
0261 και επιπλέον 2.418 ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, επιμεριζόμενες για το α’ εξάμηνο
του έτους 2021, σε 1.149 ώρες, με κόστος 7.660,00 και για
το β’ εξάμηνο του έτους 2021, σε 1.149 ώρες, με κόστος
7.660,00 €, για τον ΚΑΕ 0263.
Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται, ανά
εξάμηνο, μέχρι 120 ώρες, ανά υπάλληλο. Η υπερωριακή
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται, ανά εξάμηνο, στις 96
ώρες νυχτερινής και 96 ώρες για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
β) Eργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες καθημερινών και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες: α) μονίμων υπαλλήλων,
β) λοιπού επικουρικού προσωπικού και γ) προσωπικού
ατομικών συμβάσεων εστίασης, σίτισης, καθαριότητας, φύλαξης, ιματισμού, ήτοι συνολικά για 146 άτομα,
η οποία καθορίζεται σε 67.056 ώρες, επιμεριζόμενες για
το α’ εξάμηνο του έτους 2021, σε 33.628 ώρες, με κόστος
114.340,00 € και για το β’ εξάμηνο του έτους 2021, σε
33.628 ώρες, με κόστος 114.340,00 €, για τον ΚΑΕ 0263
(Συνολικά 284.000,00 ευρώ).
γ) Εφημερίες (ενεργείς, ετοιμότητας, μικτές) Φαρμακοποιών του Νοσοκομείου για το έτος 2021. Συνολικός αριθμός υπαλλήλων: 2 με 200 εφημερίες, κόστους
16.000,00 €, επιμεριζόμενες σε 343 εφημερίες για το α’
εξάμηνο του 2021, κόστους 8.000,00 € και 343 εφημερίες
για το β’ εξάμηνο του 2021, κόστους 8.000,00 €, για τους
ΚΑΕ 0261 και 0263 (συνολικού κόστους 16.000,00 ευρώ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3868/19.08.2021

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.

*02038681908210004*

