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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμμετοχή της Ελλάδας στη 18η Αναπλήρωση
των Πόρων του Διεθνούς Οργανισμού Ανάπτυξης
(IDA).

2

Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με
Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/
2016, (Α΄ 240).

3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 82276/20.3.2017
απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα Απρίλιος - Ιούνιος 2017».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 45993 - 21/04/2017
(1)
Συμμετοχή της Ελλάδας στη 18η Αναπλήρωση
των Πόρων του Διεθνούς Οργανισμού Ανάπτυξης (IDA).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχovτας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
2. Toν ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143), «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις»,
όπως ισχύει.
3. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Το ν.δ. 4192/1961 (ΦΕΚ Α΄161) «Περί συμμετοχής
της Ελλάδος εις τον Διεθνή Οργανισμό Αναπτύξεως».

Αρ. Φύλλου 1445

5. Το Άρθρο 5 του ν.δ/τος 631/1970 (ΦΕΚ Α’ 173) «Περί
αυξήσεως του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδας στο
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 2 του ν.δ. 113/1974 (ΦΕΚ Α΄ 310) «Περί
αντικαταστάσεως της παρ. 1 του άρθρου 3, καθώς και
του άρθρου 5 του ν.δ. 631/1970 «Περί αυξήσεως του
μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 9
του ν. 3065/2002 (ΦΕΚ Α΄ 251) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά
όργανα».
6. Το π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών».
7. Το π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως
ισχύει.
8. Το π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
9. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
10. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Την με αριθμό Υ29/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
12. Την με αριθμό Υ172/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3610) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των
Υπουργείων».
13. Την Έκθεση των Εκτελεστικών Διευθυντών του IDA
προς το Συμβούλιο των Διοικητών με θέμα: «Επαυξήσεις
στους πόρους του IDA: 18η Αναπλήρωση. Προς το 2030:
Επενδύοντας στην Ανάπτυξη, στην Ανθεκτικότητα και
στην Ευκαιρία», όπως εγκρίθηκε από του Εκτελεστικούς
Διευθυντές του IDA στις 12.01.2017 και τροποποιήθηκε
στις 31.01.2017, καθώς και το Παράρτημα 11 που πε-
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ριλαμβάνει το Σχέδιο Απόφασης του Συμβουλίου των
Διοικητών «Επαυξήσεις στους πόρους του IDA: 18η Αναπλήρωση. Προς το 2030».
14. Την με Α.Π.: 379/14.03.2017 Ειδική Έκθεση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (άρθρο 75
παρ. 3 του Συντάγματος και άρθρο 24 παρ. 5.ε του
ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ.
6 του ν. 4337/2015).
15. Τη σημασία της IDA 18 στην επίτευξη των στόχων
της βιώσιμης ανάπτυξης για τις αναπτυσσόμενες και
πλέον φτωχές χώρες του πλανήτη και την ανάγκη της
συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτήν.
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη ύψους δεκατεσσάρων εκατομμυρίων
τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (14.400.000€), η οποία θα
καλυφθεί από πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ΚΑΕ 7315 των 2019-2026 του Ειδικού Φορέα 35/170,
αποφασίζουμε:
1. Τη συμμετοχή της Ελλάδος στην Δέκατη Όγδοη
Αναπλήρωση των Πόρων του Διεθνούς Οργανισμού
Ανάπτυξης με μερίδια βασικής συνεισφοράς και συνεισφοράς στη χρηματοδότηση της Πρωτοβουλίας των
Υπερχρεωμένων Φτωχών Χωρών (Heavily Indebted Poor
Countries Initiative - HIPC) ίσα με 0,052%.
2. Την έγκριση καταβολής της συνεισφοράς της Ελλάδος στη Δέκατη Όγδοη Αναπλήρωση των Πόρων του
Διεθνούς Οργανισμού Ανάπτυξης συνολικού ποσού
δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων
ευρώ (€14.400.000).
Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει:
α) τη βασική συνεισφορά στη 18η Αναπλήρωση των
Πόρων του IDA ποσού δεκατριών εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€13.360.000) και
β) τη συνεισφορά για τη χρηματοδότηση του κόστους
της Πρωτοβουλίας των Υπερχρεωμένων Φτωχών Χωρών
(Heavily Indebted Poor Countries Initiative-HIPC) στον
IDA ποσού ενός εκατομμυρίου σαράντα χιλιάδων ευρώ
(€1.040.000).
Η δαπάνη ποσού δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€14.400.000) που προκαλείται από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Δέκατη Όγδοη
Αναπλήρωση των Πόρων του Διεθνούς Οργανισμού.
Ανάπτυξης βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ
7315 του Ειδικού Φορέα 35-170, Υπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο
κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών».
3. Την κατάθεση Εγγράφου Δέσμευσης (“Instrument
of Commitment”) από τον Υπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Διοικητή της Ελληνικής Δημοκρατίας
στον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας, σύμφωνα με
την Παράγραφο 2 του Σχεδίου Απόφασης «Επαυξήσεις
στους πόρους του IDA: 18η Αναπλήρωση. Προς το 2030»
του Συμβουλίου των Διοικητών του IDA, με το οποίο η
Ελλάδα δεσμεύεται να καταβάλει το ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ
(€14.400.000) στην Δέκατη Όγδοη Αναπλήρωση των
πόρων του Διεθνούς Οργανισμού Ανάπτυξης.
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4. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με την
έκδοση τριών υποσχετικών γραμματίων τα οποία είναι
μη εκχωρητέα, μη τοκοφόρα και καταβλητέα επί τη εμφανίσει στην ονομαστική τους αξία στον λογαριασμό
του Οργανισμού.
Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Έτη

Ποσοστό (%)

Ευρώ (€)

2019

14,03%

2.020.000

2020

15,97%

2.300.000

2021

15,97%

2.300.000

2022

14,03%

2.020.000

2023

10,00%

1.440.000

2024

10,00%

1.440.000

2025

10,00%

1.440.000

2026

10,00%

1.440.000

ΣΥΝΟΛΟ
100,00%
14.400.000
5. Αρμόδια Υπηρεσία για την υλοποίηση της απόφασης
ορίζεται η Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών και Διμερών
Οικονομικών Συνεργασιών του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Απριλίου 2017
Οι Υπουργοί
Οικονομίας και
Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 45231
(2)
Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με
Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/
2016, (Α΄ 240).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 62, 63, 64 και 65 του ν. 4446/2016
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, ΤέληΠαράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας
ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές,
Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»,
(Α’ 240), όπως ισχύει.
2. Του ν. 4177/2013, (Α’ 173) «Κανόνες ρύθμισης της
αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
(Α’ 94).
4. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
5. Του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», (Β’ 185).
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6. Του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178/2014 και Α΄ 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών(Β΄ 3696), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
8. Του π.δ. 63/2005 (A’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός υπόχρεων δικαιούχων πληρωμής
και προθεσμία συμμόρφωσης
1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ’ του άρθρου 62
του ν. 4446/2016 (Α’ 240), οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας
(εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα
πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων
πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α’
του άρθρου 62 του ν. 4446/2016, (Α’ 240).
ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

33.12

Επισκευή μηχανημάτων

33.13

Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14

Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

35.11

Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

35.12

Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος

35.13

Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος
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47.23

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και
μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.24

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων
και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.25

Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.26

Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.30

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και
τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα καταστήματα

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε
εξειδικευμένα καταστήματα

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

35.14

Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος

35.21

Παραγωγή φυσικού αερίου

35.22

Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.23

Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

36.00

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

43.21

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.22

Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις
θέρμανσης και ψύξης

47.73

Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών
(φαρμακεία)

45.11

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

47.74

Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών
ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

45.19

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

47.75

45.20

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77

45.32

Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων
μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
σε εξειδικευμένα καταστήματα

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα
σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για
οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα
οχήματα

55.90

Άλλα καταλύματα

45.40

Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

47.21

Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε
εξειδικευμένα καταστήματα

47.22

Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα
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56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και
κινητών μονάδων εστίασης

87.10

Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας
με παροχή καταλύματος

56.30

Δραστηριότητες παροχής ποτών

87.20

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση,
ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών

61.10

Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

87.30

61.20

Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με
αναπηρία

87.90

61.30

Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή
καταλύματος

88.91

69.10

Νομικές δραστηριότητες

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

92.00

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

69.20

Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων
και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών
συμβουλών

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

95.11

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισμού

71.11

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12

Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς
δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

75.00

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77.11

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και
ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.12

Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής
και αθλητικών ειδών

77.22

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών

85.20

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31

Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32

Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

85.41

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.53

Δραστηριότητες σχολών οδηγών

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

86.10

Νοσοκομειακές δραστηριότητες

86.21

Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών
επαγγελμάτων

86.22

Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών
επαγγελμάτων

86.23

Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών
επαγγελμάτων

86.90

Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και
κέντρων αισθητικής
2. Οι ως άνω Υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν
εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.
3. Οι ως άνω Υπόχρεοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα
(30) ήμερων προ της παρέλευσης της προθεσμίας, της
οριζόμενης στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, οφείλουν
να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη
δημοσίευση της παρούσας.
4. Οι Υπόχρεοι που θα προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της
προθεσμίας, της οριζόμενης στην παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός (1)
μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.
Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές
1. Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των ελέγχων, την
επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση παραβάσεων της
παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 ορίζονται η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και οι Διευθύνσεις
Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
2. Οι υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος
Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εφόσον στα
πλαίσια των ελέγχων που διενεργούν βάσει των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστώσουν παράβαση της παρ. 1 του
άρθρου 65 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται σε έγγραφη
ενημέρωση της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών ή της κατά
τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Ανάπτυξης για την περαιτέρω
εφαρμογή της οριζόμενης με την παρούσα διαδικασίας.

Τεύχος Β’ 1445/27.04.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 3
Διαδικασία διενέργειας ελέγχου
1. Η Α.Α.Δ.Ε. κοινοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα
στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται:
α) Οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου του συνόλου
των Υπόχρεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1
της παρούσας.
β) Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η δυνατότητα ή
μη αποδοχής πληρωμών με κάρτα, όπως, ενδεικτικά,
εισπράξεις μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής με κάρτα,
για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με
την περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1033/2014
(Β’ 276), όπως ισχύει.
2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους.
3. Τα κλιμάκια ελέγχου που συγκροτούνται από τις αρμόδιες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας,
είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα έντυπα:
α) «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ»
β) «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ».
4. Τα παραπάνω έντυπα ακολουθούν το πρότυπο όπως
αυτό ορίζεται στο άρθρο 138 της υπουργικής απόφασης
Α2-718/2014 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Β’ 2090), όπως ισχύει,
και συντάσσονται με τη διαδικασία του άρθρου 139 της
ίδιας απόφασης.
Άρθρο 4
Ύψος και διαδικασία επιβολής προστίμου
1. Στους παραβάτες του άρθρου 1 της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
2. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης
τέλεσης της παράβασης τις σχετικές εκθέσεις στην Υπηρεσία τους. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την
υποβολή της σχετικής έκθεσης, και αφού ζητηθεί ακρόαση του διοικούμενου κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/1999
(Α` 45), και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη.
3. Τα διοικητικά πρόστιμα της παρούσας εισπράττονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. - ν.δ. 356/1974, Α’ 90), και αποδίδονται, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 2946/2001, (Α’ 224), στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
4. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου της
παρούσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή εντός
τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, η οποία
ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον οι διοικητικές κυρώσεις έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών, και ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου
διαπιστώθηκε η παράβαση, σε όλες τις άλλες περιπτώ-
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σεις. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της
προσφυγής.
5. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε την
απόφαση επιβολής προστίμου, μέσα στην προθεσμία της
παρ. 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
6. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου μειώνεται στο ήμισυ εάν:
α) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και
σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς
προσφυγής της παρ. 4, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη
παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου,
καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο
που αποδεικνύει την αγορά τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.
Άρθρο 5
Συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών.
Σε περίπτωση που οι αρμόδιες Υπηρεσίες της παρ. 1
του άρθρου 2 της παρούσας δεχθούν τουλάχιστον πέντε
καταγγελίες σε διάστημα τριών διαδοχικών μηνών για
την μη αποδοχή πληρωμών με χρήση Μέσων Πληρωμής με Κάρτα από Υπόχρεο της παρ. 1 του άρθρου 1
της παρούσας, αυτές κοινοποιούνται στην Α.Α.Δ.Ε. και
στην Ε.Γ. Σ. Δ.Ο.Ε., προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά
τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ελέγχων, αρμοδιότητάς τους.
Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2017
Οι Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Υφυπουργός Οικονομικών

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 112558/20-4-2017
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 82276/20.3.2017
απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα Απρίλιος - Ιούνιος 2017».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
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(Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/16.12.2015), σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων
των ΟΤΑ, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, 12ωρη βάση ή όλες τις ημέρες
του μήνα.
2. Το γεγονός ότι νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου
έχουν αποδυναμωθεί λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων τα έτη 2013-2016, της μη ανανέωσης συμβάσεων μίσθωσης έργου, των αυτοδίκαιων απολύσεων
και της θέση σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή των
ν. 4024/2011, ν. 4093/2012 και ν. 4172/2013, ενώ μετά
την εφαρμογή του ν. 3852/2010 όλες οι υπηρεσίες του
Δήμου έχουν επιφορτιστεί με πλήθος πολυσύνθετων
αρμοδιοτήτων.
3. Το γεγονός ότι υπάρχουν ανάγκες για την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου
προκειμένου να διασφαλιστεί η καθαριότητα της πόλης, ο έλεγχος και η αστυνόμευση των κοινόχρηστων
χώρων όλες τις ημέρες της εβδομάδας, η τήρηση των
διατάξεων και η εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων που
αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων,
θεάτρων των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
χορηγεί η Δημοτική Αρχή, η φύλαξη κτιρίων, αλσών,
κοιμητηρίων, αποθηκών κ.λπ., και γενικά για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του δημόσιου συμφέροντος. Επιπλέον, στην παρούσα συγκυρία ο Δήμος
μέσω των δομών του καλείται επιπρόσθετα να διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο και στην διαχείριση ζητημάτων, όπως είναι η οικονομική και κοινωνική συνοχή, η
ανθρωπιστική κρίση και το ανεξέλεγκτο προσφυγικό
και μεταναστευτικό ρεύμα.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. 263/Α΄/23.12.2008) «Περί αναδιοργάνωσης της Δημοτικής Αστυνομίας» και του άρθρου
19 του ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ. 47/Α΄/11.5.2015) περί επανίδρυσης της Δημοτικής Αστυνομίας.
5. Την υπ’ αριθμό 106325/38706/19.12.2016 (Φ.Ε.Κ.
4177/ Β΄/23.12.2016) απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για καθιέρωση διαφορετικού
ωραρίου εργασίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου
Αθηναίων.
6. Την υπ’ αριθμό 15600/5469/7-3-2017 (Φ.Ε.Κ. 1033/
Β΄/27.3.2017) νεότερη απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για καθιέρωση διαφορετικού
ωραρίου εργασίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, καθώς και το γεγονός ότι παρότι στην
82276/20.3.2017 απόφαση είχαν προβλεφθεί οι σχετικές
πιστώσεις για τη Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων έγινε εκ παραδρομής λανθασμένη αποτύπωση του ανώτατου αριθμού υπαλλήλων
που θα απασχοληθούν υπερωριακά τις απογευματινές
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ώρες των καθημερινών ημερών (δηλ. είκοσι (20) αντί του
ορθού σαράντα οκτώ(48)).
7. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/
1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/30.5.1997).
8. Τις όμοιες του άρθρου 48 του ν. 3584/2007
(Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2007).
9. Την ύπαρξη σχετικής επιπλέον πίστωσης στον
κωδικό Φ.40/6012.002 στον προϋπολογισμό του
Δήμου για την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης (σχετ. η υπ’ αριθμό
102554/6.4.2017 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της
Δ/νσης Οικονομικών).
10. Την υπ’ αριθμό 82276/20-3-2017 (Φ.Ε.Κ. 1090/
Β΄/29.3.2017) απόφαση, με την οποία καθιερώθηκε υπερωριακή κ.λπ. εργασία για τους μονίμους υπαλλήλους
των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων για το
χρονικό διάστημα Απρίλιος - Ιούνιος 2017.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7.6.2010).
12. Την υπ’ αριθμό 386102/6.12.2016 απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, με την οποία εκχωρείται το δικαίωμα της
υπογραφής των αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής
εργασίας στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμό 82276/20.3.2017 απόφαση, με την οποία καθιερώθηκε εργασία με αμοιβή για
τους μονίμους υπαλλήλους των διαφόρων υπηρεσιών
του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα Απρίλιος Ιούνιος 2017, ως εξής:
Α. Πλέον, η εργασία κατά τις Κυριακές-αργίες και κατά
τις νυκτερινές ώρες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας που αφορούσε μόνο τα Τμήματα Κοινωνικής Ένταξης, Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης
Διακρίσεων, Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας,
Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και
Προσφύγων και Υποδοχής και Υποστήριξης Ευπαθών
Ομάδων, καθιερώνεται και για τα υπόλοιπα Τμήματα της
Δ/νσης (ήτοι Τμήμα Οργάνωσης, Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης, Τμήμα Ατόμων Τρίτης Ηλικίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής και
Κοινωνικής Ασφάλισης).
Η δαπάνη που προκαλείται θα καλυφθεί από τις ήδη
κατανεμημένες στον αντίστοιχο κωδικό, για την συγκεκριμένη Δ/νση, πιστώσεις.
Β. Ως προς το αναγραφόμενο όριο του ανώτατου
επιτρεπόμενου αριθμού των υπαλλήλων της Δ/νσης
Εσωτερικού Ελέγχου και Υποστήριξης Συλλογικών
Οργάνων, που δύνανται να απασχοληθούν πέραν του
κανονικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες των
καθημερινών ημερών (πιο συγκεκριμένα έως σαράντα οκτώ (48) υπαλλήλους αντί του προηγούμενου έως
είκοσι (20) υπαλλήλων) και το οποίο διαμορφώνεται,
πλέον, ως εξής:
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Εργασία
Νυκτερινή
Υπερωριακή
νυκτερινή
Εργασία
Εργασία
εργασία
εργασία
προς συμπλή- ημερήσια
νυκτερινή
καθημερινών
απογευματινών
ρωση της Κυριακών και Κυριακών και
πέραν της
ωρών
εβδομαδιαίας Εξαιρέσιμων Εξαιρέσιμων
υποχρεωτικής
υποχρεωτικής

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ

48

-

-

13

-

Η δαπάνη που προκαλείται θα καλυφθεί από τις ήδη κατανεμημένες στον αντίστοιχο κωδικό, για την συγκεκριμένη Δ/νση, πιστώσεις.
Γ. Πλέον, η έγκριση για εργασία κατά τις Κυριακές-αργίες της Δ/νσης Δόμησης που αφορούσε μόνο το Τμήμα
Ελέγχου Κατασκευών και τα Γραφεία Ανελκυστήρων και Επικινδύνων και Υγρασιών, επεκτείνεται και στα Τμήματα
Έκδοσης Αδειών και Όρων Δόμησης. Επίσης, και λόγω της ανωτέρω επέκτασης τροποποιείται το όριο του ανώτατου
επιτρεπόμενου αριθμού των υπαλλήλων της Δ/νσης που δύνανται να απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου
κατά τις Κυριακές-αργίες (από 28 υπαλλήλους σε 33) και το οποίο διαμορφώνεται, πλέον, ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Υπερωριακή
Νυκτερινή
εργασία
εργασία
απογευματινών καθημερινών
ωρών
πέραν της
υποχρεωτικής

Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

60

-

Εργασία
νυκτερινή προς
συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής
-

Εργασία
Εργασία
ημερήσια
νυκτερινή
Κυριακών και Κυριακών και
Εξαιρέσιμων Εξαιρέσιμων
33

-

Η επιπλέον δαπάνη που προκαλείται για τη Δ/νση Δόμησης (πέραν της προβλεπόμενης στην υπ’ αριθμό
82276/20.3.2017 απόφασή μας) θα βαρύνει τους κωδικούς του προϋπολογισμού ως εξής: Φορέας 40/Κ.Α. 6012.002
«Αμοιβή για υπερωριακή εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες» μέχρι ποσού 3.000,00 €.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα, ισχύουν ως έχουν τα οριζόμενα στην 82276/20.3.2017 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Απριλίου 2017
Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02014452704170008*

