
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της οικ. 570607(7712)/12.09.2019 
απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε δο -
νίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Πε ρ-
 φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παρο-
χής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, απο-
φάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφε-
ρειάρχη» (Β΄3475).

2 Μεταφορά αρμοδιότητας από την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Παροχών Ναυτικών στο Περιφερεια-
κό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-
Νήσων.

3 Αποζημίωση για εργασία καθ΄ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων του Γενικού Νοσο-
κομείου Ηλείας - Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου 
για το Β΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 244768(3561) (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ οικ. 570607(7712)/ 

12.09.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κε-

ντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδι-

οτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με 

εντολή Περιφερειάρχη» (Β΄3475). 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 159, 160, 186, 242, 

282 και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4250/2014 «Δι-
οικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Το-
μέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄74), όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4674/2020 (Α΄53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 και της περ. β της παρ. 
2 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/
1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄45).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).

6. Τις υπ΄ αρ. 81320 και 77909/01.12.2016 αποφάσεις 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης (Β΄4302), με τις οποίες εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, Α΄226).

7. Την υπ΄ αρ. Γ.Π.Κ.Μ οικ.2482/03.09.2019 απόφαση 
του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών 
και ανάθεσης τομέων ευθύνης (Υ.Ο.Δ.Δ. 708).

8. Την υπ΄ αρ. 570607(7712)/12.09.2019 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή 
Περιφερειάρχη» (Β΄3475),

9. Την υπ’ αρ. ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αρ. ΔΟΑ/οικ. 
8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 
μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα 
διοικητικά έγγραφα.

10. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών, και 
τη σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και 
την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λει-
τουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 570607(7712)/
12.09.2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχής εξουσιο-
δότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

11 Ιουνίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2231

22801
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1. Στο άρθρο 1, προστίθεται ενότητα Δ) ως εξής:
« Δ) Στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες των Περι-

φερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, 
Σερρών και Χαλκιδικής μεταβιβάζεται η κάτωθι αρμοδι-
ότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

1. Η έγκριση της κατ΄ εξαίρεση οδήγησης κρατικών 
αυτοκινήτων σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπη-
ρεσίες της περιφερειακής τους ενότητας, καθώς και σε 
υπαλλήλους των νομικών προσώπων που εδρεύουν 
στην περιφερειακή τους ενότητα, οι οποίοι δεν κατέχουν 
νομοθετημένη θέση οδηγού.».

2. Στο άρθρο 3, στην ενότητα Α) προστίθεται παρ. 6 
ως εξής:

« 6. Η έγκριση της κατ΄ εξαίρεση οδήγησης κρατικών αυ-
τοκινήτων σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπηρεσίες 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και έδρας, 
οι οποίοι δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού, σε 
υπαλλήλους των νομικών προσώπων που εδρεύουν στη 
Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι οποίοι δεν 
κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού, καθώς και στους 
αιρετούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.».

Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. οικ. 570607(7712)/12.09.2019 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
(Β΄3475), παραμένει σε ισχύ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 91299 (2)
Μεταφορά αρμοδιότητας από την Περιφερεια-
κή Διεύθυνση Παροχών Ναυτικών στο Περιφε-
ρειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πει-
ραιώς-Νήσων .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και 59 του ν. 4387/2016 

« Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις 
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλ-
λες διατάξεις» (Β΄85).

1.2. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Α΄8), 
ιδίως το άρθρο 87 αυτού.

1.3. Των άρθρων 40 και 50 του ν. 4445/2016 «Εθνικός 
Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιο-
λόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινω-
νικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη 
και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄236).

1.4. Του π.δ. 216/1999 «Οργανισμός Διάρθρωσης και 
Λειτουργίας Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)» 
(Α΄184).

1.5. Του π.δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)» (Α΄127).

2. Την υπ΄ αρ. 99/συνεδρίαση 10η/07.05.2020 (ΑΔΑ: 
ΨΞΚΚ465ΧΠΙ-ΙΓ4) απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ Διανομή 
μέσω «ΙΡΙΔΑ» με UID: 5eb9498a79baec30ab0O291 στις 
19/05/20 09:47.

3. Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Φορέα ενό-
ψει της υλοποίησης του οργανογράμματος του e-ΕΦΚΑ 
(π.δ. 8/2019, Α΄8).

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, 
αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά από το Τμήμα Μητρώου και Μεταβολών 
Συνταξιούχων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Παροχών 
Ναυτικών στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας σε Χρήμα της 
Υποδιεύθυνσης Παροχών Ασθενείας του Περιφερειακού 
Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων 
της αρμοδιότητας:

- Καταβολής των εξόδων κηδείας συνταξιούχων τ. NAT 
στους κατά νόμο δικαιούμενους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα 19 Μαΐου 20

Ο Διοικητής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ   

Ι

Αριθμ.  318 (3)
Αποζημίωση για εργασία καθ΄ υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων του Γενι-

κού Νοσοκομείου Ηλείας - Νοσηλευτικής Μο-

νάδας Πύργου για το Β΄ εξάμηνο του οικονομι-

κού έτους 2020. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. Γ4β/ΓΠ.οικ.90662/23-12-2019 κοινή 

απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας (Β΄5196), περί καθιέρωσης με αμοιβή 
υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών ερ-
γασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων 
του ΕΣΥ ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

2. Την υπ’ αρ. 879/31-01-2020 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης Υ.ΠΕ. περί κατανομής του ποσού της υπ’ αρ. Γ4β/
ΓΠ.οικ.90622/23-12-19 απόφασης του Υπουργού Υγείας 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας στα Νοσοκομεία 
της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄176) και συγκε-
κριμένα του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ΄ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου-αποζημίωση για 
εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

4. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η λειτουργία του 
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 2690/1999 (παρ. 5 άρθρο 13).
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5. Την υπ’ αρ. 9494/6-05-2020 εισήγηση του Διοικητι-
κού Διευθυντή.

6. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι του ακτινολογικού τμή-
ματος, λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού και προ-
κειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής λειτουργία του τμή-
ματος, αναγκάζονται να εργάζονται μία (1) ώρα επιπλέον 
του ωραρίου τους, προς κάλυψη του εικοσιτετραώρου.

7. Το γεγονός ότι η μεγάλη έλλειψη προσωπικού 
λόγω συνταξιοδοτήσεων και αδυναμίας προσλήψεων 
(διοικητικού κυρίως προσωπικού) καθώς και οι ιδιαίτερα 
αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις σε όλα τα τμήματα 
όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου υποχρεώνουν 
τους υπαλλήλους - στους οποίους πολλές φορές ανατί-
θενται παράλληλα καθήκοντα με αυτά της θέσης, στην 
οποία είναι τοποθετημένοι συχνά να εργάζονται και πέ-
ραν του κανονικού ωραρίου τους για την αντιμετώπιση 
πραγματικών, επειγουσών, υπηρεσιακών αναγκών και 
συγκεκριμένα:

- Λόγω της πανδημίας του covid-19 όλο το προσωπικό 
του Νοσοκομείου (νοσηλευτικό, παραϊατρικό, βοηθη-
τικό και διοικητικό) καλείται να εργαστεί και πέραν του 
ωραρίου του για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών 
που προκύπτουν.

- Άμεση ολοκλήρωση διαγωνισμών, προκειμένου να 
μην υπάρξει έλλειψη βασικών υλικών και υπηρεσιών 
του Νοσοκομείου.

- Διεκπεραίωση θεμάτων οικονομικού τμήματος (προ-
ϋπολογισμοί, κλείσιμο ταμείου, απολογισμοί, τροποποι-
ήσεις κ.λπ.).

- Ενοποίηση και έλεγχος των στοιχείων των τριών 
νοσηλευτικών μονάδων, που πραγματοποιείται από τη 
Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου, έδρα του Γενικού Νο-
σοκομείου Ηλείας (στοιχεία προϋπολογισμών, απολο-
γισμών, ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο δεσμεύσεων, στοιχεία Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους).

- Άμεση εξόφληση προμηθευτών, σύμφωνα με το άρ-
θρο 99 του ν. 4583/2018 (Α΄212).

- Ολοκλήρωση διαδικασιών αξιοποίησης ακινήτων 
ιδιοκτησίας Νοσοκομείου.

- Διασύνδεση τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και 
Τμημάτων και κλινικών με τα εργαστήρια του Νοσοκο-
μείου. Εκπαίδευση του προσωπικού στο νέο σύστημα, 
άμεση καταχώριση παραπεμπτικών και στοιχείων ασθε-
νών προκειμένου να επιτευχθεί η διασύνδεση.

- Καταχώριση στοιχείων μισθοδοσίας και ασφαλιστι-
κών κρατήσεων ανά μήνα από το έτος 2002 μέχρι και 
την συνταξιοδότηση των υπαλλήλων (που έχουν ήδη 
αποχωρήσει από την 31/12/2014 και εντεύθεν).

- Υπάλληλοι του Νοσοκομείου, οι οποίοι εκτελούν χρέη 
οδηγού καλούνται συχνά εκτός ωραρίου να μεταφέρουν 
απαραίτητα υλικά στις άλλες δύο Νοσηλευτικές Μονάδες 
του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας ή γιατρούς από άλλα 
Νοσοκομεία για πραγματοποίηση εφημέριων.

- Λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας των υπαλλήλων 
του Νοσοκομείου, μέλη των επιτροπών διενέργειας δι-

αγωνισμών, οι οποίοι ανήκουν σε όλους του κλάδους 
και κατηγορίες, αναγκάζονται να συνεδριάζουν και πέ-
ραν του υποχρεωτικού τους ωραρίου προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί και να μην διαταραχθεί 
η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου από έλλειψη 
αγαθών ή υπηρεσιών.

- Λόγω μεγάλης έλλειψης προσωπικού, νοσηλευτικό 
προσωπικό καλείται να καλύψει άμεσες και επιτακτικές 
ανάγκες του Νοσοκομείου (π.χ. επείγοντα χειρουργεία) 
απογευματινές ή βραδινές ώρες, πέραν του κανονικού 
ωραρίου του.

- Υπάλληλοι του Νοσοκομείου, οι οποίοι είναι μέλη ή 
γραμματείς του Διοικητικού ή του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου αναγκάζονται να παραμένουν σε συνεδριάσεις 
που δεν ολοκληρώνονται εντός του ωραρίου. Επίσης, 
οι γραμματείς των συμβουλίων λόγω μεγάλου φόρτου 
εργασίας αλλά και λόγω του επείγοντος χαρακτήρα 
ορισμένων θεμάτων αναγκάζονται να συντάσσουν τα 
πρακτικά εκτός ωραρίου εργασίας.

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύπτει από την 
ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση δεν θα υπερβαίνει 
το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020, αποφασίζει ομόφωνα:

1. Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης καθ΄ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το Β΄ εξάμηνο του 
οικονομικού έτους 2020, πεντακοσίων (500) υπαλλήλων 
του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας - Νοσηλευτικής, Μονά-
δας Πύργου και μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ώρες, οι 
οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες 
το εξάμηνο ανά υπάλληλο.

2. α) Την έγκριση υπερωριακής εργασίας καθ΄ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες 
είκοσι πέντε (25) υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου 
Ηλείας - Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου και μέχρι δύο 
χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) ώρες, οι οποίες δεν θα υπερ-
βαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο, για το 
Β΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020 και

β) την έγκριση υπερωριακής εργασίας καθ΄ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες είκοσι πέντε (25) υπαλλήλων του 
Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας - Νοσηλευτικής Μονά-
δας Πύργου και μέχρι δύο χιλιάδες τετρακόσιες (2.400) 
ώρες, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις ενενήντα έξι (96) 
ώρες ανά υπάλληλο, για το Β΄ εξάμηνο του οικονομικού 
έτους 2020.

Η δαπάνη ποσού 50.000,00€ (στους ΚΑΕ 0261 και 0263) 
που θα προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή απα-
σχόληση δεν θα υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης 
πίστωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πύργος, 7 Μαΐου 2020

Ο Διοικητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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