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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τύπος των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής (Π.Β.Ο.),
που εκδίδονται ηλεκτρονικά, αρμόδιο όργανο για
την υπογραφή και διαδικασία επίδοσης και αμφισβήτησης αυτών.

2

Έγκριση υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού
και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου [Κέντρων Υγείας] της 1ης Υ.ΠΕ για το έτος 2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 16301/933
(1)
Τύπος των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής (Π.Β.Ο.),
που εκδίδονται ηλεκτρονικά, αρμόδιο όργανο
για την υπογραφή και διαδικασία επίδοσης και
αμφισβήτησης αυτών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 4, 5 και 7 του άρθρου 12 του
ν. 4670/2020 (Α΄43) «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.ΚΑ.)».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89)
«Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ., Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην
Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4225/2014
(Α΄ 2)».
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του αρθ. 101 του ν. 4172/
2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/
2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Α΄ 168)
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α΄ 119).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 8/2019 (Α΄ 8) «Οργανισμός
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης:
e-Ε.Φ.Κ.Α. » και ειδικότερα τα άρθρα 2, 8 και 11 αυτού,
όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 51, 57, 58 του ν.
4670/2020 (Α΄43) «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)».
8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό
κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής
Δημόσιας Διοίκησης» και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
9. Το αριθμ. 13585/Δ4 829/30-03-2020 εισηγητικό
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 34
παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τύπος Πράξεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά
1. Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής - Πράξεις Επιβολής
Εισφορών (Π.Β.Ο. - Π.Ε.Ε.) και οι Πράξεις Βεβαίωσης
Οφειλής - Πράξεις Επιβολής Πρόσθετου Τέλους (Π.Β.Ο. Π.Ε.Π.Τ.), που εκδίδονται ηλεκτρονικά κατά το μηχανογραφικό έλεγχο σύγκρισης Δηλωθεισών και Καταβληθεισών Ασφαλιστικών Εισφορών για κάθε προηγούμενη
μισθολογική περίοδο, φέρουν τα εξής στοιχεία:
Α. Τα στοιχεία του Ασφαλιστικού Φορέα και της Υπηρεσίας του e- ΕΦΚΑ που εκδίδει την πράξη (επωνυμία
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Ασφαλιστικού Φορέα, αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ,
ταχυδρομική Διεύθυνση και Στοιχεία Επικοινωνίας).
Β. Τα στοιχεία του εργοδότη (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) σε βάρος του οποίου συντάσσεται το σύνολο
των οφειλόμενων εισφορών και πρόσθετων τελών, καθώς και την χρονική περίοδο στην οποία ανάγονται.
Γ. Την ημερομηνία της έκδοσης και την υπογραφή του
αρμοδίου οργάνου.
2. Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) Μη Μισθωτών
που εκδίδονται ηλεκτρονικά και αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ. φέρουν τα εξής στοιχεία:
Α. Τα στοιχεία του Ασφαλιστικού Φορέα και της αρμόδιας Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ που εκδίδει την πράξη
(επωνυμία Ασφαλιστικού Φορέα, αρμόδια υπηρεσία,
Ταχυδρομική Διεύθυνση και Στοιχεία Επικοινωνίας).
Β. Τα ασφαλιστικά στοιχεία του οφειλέτη (Φυσικού
Προσώπου), σε βάρος του οποίου συντάσσεται, καθώς
και τη χρονική περίοδο στην οποία ανάγονται αυτές.
Γ. Την ημερομηνία της έκδοσης και την υπογραφή του
αρμόδιου οργάνου.
Άρθρο 2
Αρμόδιο όργανο για την υπογραφή των πράξεων
που εκδίδονται ηλεκτρονικά
1. Οι πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που
εκδίδονται ηλεκτρονικά κατά το μηχανογραφικό έλεγχο σύγκρισης Δηλωθεισών και Καταβληθεισών Ασφαλιστικών Εισφορών, φέρουν την υπογραφή του εκάστοτε
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών, της
Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών, της Κεντρικής Υπηρεσίας
του e-ΕΦΚΑ.
Οι πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που εκδίδονται ηλεκτρονικά κατά το μηχανογραφικό έλεγχο
σύγκρισης Δηλωθεισών και Καταβληθεισών Ασφαλιστικών Εισφορών και αφορούν Δημόσιο, Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α.,
φέρουν την υπογραφή του εκάστοτε Προϊσταμένου της
αντίστοιχης Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών
της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ.
2. Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής Μη Μισθωτών που
εκδίδονται μετά από μηχανογραφικό έλεγχο κατά την
παράγραφο 2 του άρθρου 1 φέρουν την υπογραφή του
εκάστοτε Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών της Κεντρικής
Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ.
Άρθρο 3
Επίδοση πράξεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά
1. Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής - Πράξεις Επιβολής Εισφορών (Π.Β.Ο. -Π.Ε.Ε.) και οι Πράξεις Βεβαίωσης
Οφειλής - Πράξεις Επιβολής Πρόσθετου Τέλους (Π.Β.Ο. Π.Ε.Π.Τ.), που εκδίδονται κατά τον μηχανογραφικό έλεγχο σύγκρισης Δηλωθεισών και Καταβληθεισών Ασφαλιστικών Εισφορών, επιδίδονται ηλεκτρονικά μέσω
ανάρτησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ
στις οποίες έχουν πρόσβαση με χρήση των προσωπικών
τους κωδικών οι εργοδότες. Ως ημερομηνία επίδοσης
των πράξεων, θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής
πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρμογή, η οποία
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καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί
εγγράφως.
2. Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) Μη Μισθωτών
εκδίδονται ηλεκτρονικά και αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ στις οποίες οι ασφαλισμένοι έχουν
πρόσβαση, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Ως
ημερομηνία επίδοσης της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής
θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του
ασφαλισμένου στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται
ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως.
Άρθρο 4
Αμφισβήτηση του περιεχομένου των πράξεων
που εκδίδονται ηλεκτρονικά
1. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου
των πράξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1,
που εκδίδονται ηλεκτρονικά, υποβάλλεται ενδικοφανής
προσφυγή (ένσταση) στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή
(Τ.Δ.Ε.) της αρμόδιας υπηρεσίας e-ΕΦΚΑ εντός τριάντα
(30) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής επίδοσης των πράξεων, που γίνεται κατά τις
διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.
2. Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης)
κατά των πράξεων των παραγράφων του άρθρου 1, δεν
αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη των εισφορών που καταλογίστηκαν όπως προκύπτει από το άρθρο
101 παρ. 11 του ν. 4172/2013 και την αριθμ. Φ.80000/
οικ.25379/312/2013 (Β΄ 2699) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 19992
(2)
Έγκριση υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού
και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου
[Κέντρων Υγείας] της 1ης Υ.ΠΕ για το έτος 2020.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/04-04-2005/
Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κ.Α. και λοιπές διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3527/2007
(ΦΕΚ 25/Α΄/09-02-2007) «Κύρωση υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις».
2. Την κοινή υπουργική απόφαση 2/7093/0022/
05-02-2004 «Επέκταση των διατάξεων του άρθρου 16
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.».
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3. Τις διατάξεις του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/
09-02-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και 3 του ν. 4238/2014
(ΦΕΚ 38/τ.Α΄/17-02-2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Π.Υ. και λοιπές
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 4316/2014 γ’ εδαφ. της περιπτ.
Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 (ΦΕΚ 270/τ.Α΄/2014), όπως
ισχύει σήμερα «Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας, του προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.,
που εκδίδονται από τα όργανα διοίκησης των οικείων
φορέων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176),……. ισχύουν αναδρομικά από
την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους» (ν. 4486/2017, άρθρο
64, ΦΕΚ 115/τ.Α΄/2017).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ/176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
σύμφωνα με τις οποίες: «Η καθιέρωση με αποζημίωση
εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
των υπαλλήλων, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση
εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών….…. Για το προσωπικό των ΝΠΔΔ… η απόφαση
καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησής τους εκδίδεται
από... το όργανο διοίκησης …».
7. Το ν. 4486/2017 άρθρο 3 παρ. 1 (ΦΕΚ 115 Α΄/
07-08-2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
8. Την 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ)
Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 Α΄)».
9. Την αριθμ. 2/1757/0026/12-01-2017 απόφαση του
Αναπληρωτή Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή,
νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας».
10. Tην αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.65149/16-09-2019 (ΦΕΚ
768/20-09-2019/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ.), απόφαση του Υπουργού
Υγείας περί διορισμού του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΘΗ ως Διοικητή της 1ης Υ.Πε Αττικής.
11. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.90625/31-12-2019 (ΦΕΚ
5196/31-12-2019) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας
«Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του Μόνιμου Προσωπι-
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κού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ.) ανά Υγειονομική Περιφέρεια».
12. Το γεγονός ότι οι δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου δύναται να λειτουργούν σε 24ωρη βάση για
7 ημέρες την εβδομάδα και απαιτείται η υπερωριακή,
νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση του
προσωπικού.
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη ύψους εξακοσίων εβδομήντα οκτώ
χιλιάδων ευρώ (678.000 €), η οποία θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Διοίκησης της
1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής έτους 2020 [ΚΑΕ
0261,0263], αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, λόγω πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών την καθιέρωση με αμοιβή της υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση του
Μόνιμου Προσωπικού και του προσωπικού με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και
του προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας [Κέντρων Υγείας]
της 1ης Υ.ΠΕ, χιλίων εκατόν δέκα πέντε (1.115) μόνιμων
υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, των
δομών της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και
μέχρι εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) ώρες
συνολικά, επιμεριζόμενες σε ογδόντα επτά πεντακόσιες
χιλιάδες (87.500) ώρες για κάθε εξάμηνο του 2020 και με
κόστος τριακόσια τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ (339.000
€) για κάθε εξάμηνο [ΚΑΕ 0261,0263], ήτοι συνολικό ετήσιο κόστος εξακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ
(678.000 €) για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως
31-12-2020 και για την απρόσκοπτη λειτουργία τους σε
24ωρη βάση. Οι ώρες της απασχόλησης καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται μέχρι εκατόν
είκοσι (120) ανά υπάλληλο, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων και κατά
τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες αντίστοιχα ανά υπάλληλο.
Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Απριλίου 2020
Ο Διοικητής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1802/12.05.2020

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.
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