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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής των Ελλήνων (κατ’
άρθρον 149 παρ. 3 του κανονισμού της Βουλής,
μέρος Β΄ - ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει.

2

Μεταφορά αρμοδιοτήτων τ. ΟΓΑ σε δομές εντός
της χωρικής αρμοδιότητας των ΠΥΣΥ Βορείου και
Νοτίου Αιγαίου και στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων.

3

Διόρθωση σφάλματος στην Δ11/οικ.10643/359/
4.3.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Πρωτ. 4554
Διεκπ. 3188

(1)

Τροποποίηση διατάξεων του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής των Ελλήνων (κατ' άρθρον
149 παρ. 3 του κανονισμού της Βουλής, μέρος Β΄ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του άρθρου 65 και 89 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 41 παρ. 1 και 2 του ν. 1756/1988,
όπως ισχύει,
2) τις διατάξεις του άρθρου 11 του κανονισμού της
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό -ΦΕΚ 106/Α΄/1987),
όπως ισχύει,
3) τις διατάξεις των άρθρων 1, 97, 98Α, 98Β, 149
παρ. 3, 164ΣΤ, καθώς και τα υπ’ αριθμ. 8 και 9 Παραρτήματα [8. Ειδικός Κανονισμός της Υπηρεσίας Εφαρμογής
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Υ.Ε.Ε.Π.) της Βουλής των
Ελλήνων και 9. Ειδικός Κανονισμός της Υπηρεσίας Διά-

Αρ. Φύλλου 1002

θεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων (Υ.Δ.Ε.Λ.Π.)]
του κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ - ΦΕΚ 51/Α΄/1997),
όπως ισχύει,
4) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (εφαρμοζομένου κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής μέρος Β΄), όπως ισχύει,
5) τις διατάξεις του άρθρου 54 του Οργανισμού του
Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και την
Δημοκρατία (ΦΕΚ 31/Α΄/26.2.2019), όπως ισχύει,
6) την υπ' αριθ. πρωτ. 1130/801/22.1.2018 (ΦΕΚ 48/
Υ.Ο.Δ.Δ./31.1.2018) απόφαση του Προέδρου της
Βουλής των Ελλήνων «Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και καθορισμός
του ύψους της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου
αυτής και του αναπληρωτή του», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 2629/7920/9.10.2018
(ΦΕΚ 611/Υ.Ο.Δ.Δ./22.10.2018), 2162/1102/6.2.2019
(ΦΕΚ 77/Υ.Ο.Δ.Δ./18.2.2019), 4552/2305/15.3.2019
(ΦΕΚ 164/Υ.Ο.Δ.Δ./29.3.2019) αποφάσεις του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων και ισχύει,
7) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4553/2306/15.3.2019 (ΦΕΚ 1051/
Β΄/29.3.2019) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των
Ελλήνων «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής και
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής των
Ελλήνων άρθρο 149 παρ. 3 του κανονισμού της Βουλής
(Μέρος Β΄-ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 7916/4380/24.5.2019
(ΦΕΚ 2187/Β΄/7.6.2019) απόφαση του Προέδρου της
Βουλής των Ελλήνων και ισχύει,
8) την υπ' αριθμ. πρωτ. 18970/10925/14.11.2019
(ΦΕΚ 179/Α΄/14.11.2019) απόφαση της Ολομέλειας της
Βουλής για την τροποποίηση διατάξεων του κανονισμού
της Βουλής, μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51/Α΄/10.4.1997) και μέρος
Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α΄/24.6.1987), όπως ισχύουν,
9) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δαπανών
της Βουλής των Ελλήνων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. πρωτ. 4553/2306/
15.3.2019 (ΦΕΚ 1051/Β΄/29.3.2019) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής και Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής των Ελλήνων άρθρο 149 παρ. 3 του
κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄-ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως
ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με την 7916/4380/24.5.2019
(ΦΕΚ 2187/Β΄/7.6.2019) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και ισχύει, ως εξής:
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Άρθρο 1
1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 14, όπως ισχύουν,
αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο
του διαγωνισμού, ήτοι στο Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων Βουλής (Σ.Η.ΔΗ.ΣΥ.Β.) και μέχρι
την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος αυτού, στο
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), και κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ΕΕΠΠ κατά την παρ. 1 του άρθρου
15 του παρόντος κανονισμού. Ως ημερομηνία υποβολής
της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής
καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (Σ.Η.ΔΗ.ΣΥ.Β. ή Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κατά τα ως άνω).
3. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
Σ.Η.ΔΗ.ΣΥ.Β. ή, μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτού, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία πιστοποιείται εγγράφως, αντιστοίχως, από τον Διαχειριστή του Σ.Η.ΔΗ.ΣΥ.Β. ή από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΕΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(eepp@parliament.gr) ή εγγράφως στο πρωτόκολλο της
ΕΕΠΠ ή με ταχυδρομική αποστολή επί αποδείξει ή με
τηλεομοιοτυπία προς την ΕΕΠΠ. Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται αντίστοιχα η ημερομηνία
παραλαβής της από την ΕΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία του αποδεικτικού ταχυδρομικής αποστολής
ή της αποστολής με τηλεομοιοτυπία. Το αργότερο την
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΕΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό
πρωτοκόλλου αυτής».
2. Η παράγραφος 4 του ως άνω άρθρου διαγράφεται.
Άρθρο 2
Η παράγραφος 3 του άρθρου 15, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις
απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική
αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική
προσφυγή πράξης. Η αιτιολογία αυτή υποβάλλεται έως
και δέκα (10) ημέρες πριν από την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού
(Σ.Η.ΔΗ.ΣΥ.Β. ή, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος αυτού, στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ή αν αυτό δεν είναι
εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα
επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας
της αναθέτουσας αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Σ.Η.ΔΗ.ΣΥ.Β. και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος αυτού μέσω της πλατφόρμας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση
της προσφυγής».
Άρθρο 3
Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
17, όπως ισχύει, προστίθεται στο τέλος η φράση «και μέχρι
τη λειτουργία του Συστήματος αυτού, στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».
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Άρθρο 4
Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
25, όπως ισχύει, μετά την αναφορά στο Σ.Η.ΔΗ.ΣΥ.Β.,
προστίθεται η φράση «και μέχρι τη λειτουργία του Συστήματος αυτού, στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».
Άρθρο 5
Στην περίπτωση β) της παραγράφου 5 του άρθρου 27,
όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση «όπως η παράγραφος
αυτή προστέθηκε με το άρθρο» που εκ παραδρομής είχε
διατυπωθεί εις διπλούν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020
O Πρόεδρος της Βουλής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
Ι

Αριθμ. 59693
(2)
Μεταφορά αρμοδιοτήτων τ. ΟΓΑ σε δομές εντός
της χωρικής αρμοδιότητας των ΠΥΣΥ Βορείου
και Νοτίου Αιγαίου και στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ).
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και 59 του ν. 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
1.2. Του π.δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/23-1-2019) «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.3. Του άρθρου 43 παρ. 31 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 236/
τ.Α΄/19-12-2019).
1.4. Του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/28-2-2020) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ) και
άλλες διατάξεις».
1.5. Του π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/1989) « Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.6. Του κανονισμού διάρθρωσης, σύνθεσης και
αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του ΟΓΑ που εγκρίθηκε με την αρ. Ε4/Φ34/οικ.4279/1971 (ΦΕΚ 678/
τ.B΄/1971) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις
34/3126/1972 (ΦΕΚ 499/τ.Β΄/1972), ΓΦ/34/146/1974
(ΦΕΚ 6/τ.Β΄/ 1974), 34/2471/1975 (ΦΕΚ 758/τ.Β΄/1975)
και Φ.ΟΓΑ/οικ.1097/2002 (ΦΕΚ 1476/τ.Β΄/2002), τα
προεδρικά διατάγματα 232/1983 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/1983),
τα 77/1992 (ΦΕΚ 37/ τ.Α΄/1992), 277/1992 (ΦΕΚ 144/
τ.Α΄/1992), 199/1996 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/1996) και 225/1998
(ΦΕΚ 175/τ.Α΄/1998) και τα άρθρ. 1 και 2 του ν. 1745/1987
(ΦΕΚ 234/τ.Α΄/1987), άρθ. 18 παρ. 2 του ν. 1790/1988
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(ΦΕΚ 134/τ.Α΄/1988) και αρθρ. 78 παρ. 2 του ν. 1892/1990
(ΦΕΚ 101/τ.Α΄/1990).
2. Την υπ’ αριθμ. 82/Συν.6/20.02.20 (ΑΔΑ: ΩΨ41465ΧΠΙ12Μ) απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ.
3. Την υπ’ αριθμ. 99/Συν.7/28.02.20 (ΑΔΑ: 6ΘΗ465ΧΠΙΥΧΡ) απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ,
αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ως κατωτέρω:
α) Στα Τμήματα Εσόδων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου (με έδρα τη Μυτιλήνη) και του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χίου
(με έδρα τη Χίο), στα Τμήματα Εσόδων-Μητρώου του
Τοπικού Υποκαταστήματος Λέσβου- Λήμνου (με έδρα
τη Μύρινα) του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών
Σάμου- Ικαρίας (με έδρα τη Σάμο), του Α΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Δωδεκανήσου (με έδρα την
Κάλυμνο), του Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών
Δωδεκανήσου (με έδρα την Κω), του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Δωδεκανήσου (με έδρα τη Λέρο),
του Α΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Κυκλάδων
(με έδρα τη Σύρο), του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Κυκλάδων (με έδρα τη Θήρα) και του Γ’ Τοπικού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Κυκλάδων (με έδρα τη
Νάξο) για την περιοχή αρμοδιότητάς τους, καθώς και
στο Α΄ Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ της
Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, των κατωτέρω αρμοδιοτήτων κλάδου Ασφάλισης από την Α΄ Διεύθυνση Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών:
αα) Θεμάτων υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση
αβ) Χορήγησης βεβαιώσεων για την ασφαλιστική κατάσταση, χρόνο ασφάλισης και ασφαλιστικής ενημερότητας
β) Στο Τμήμα Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου, στα Τμήματα
Εσόδων - Μητρώου του Τοπικού Υποκαταστήματος
Μισθωτών Λέσβου- Λήμνου και του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Σάμου Ικαρίας, στο Γραφείο Μητρώου του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χίου,
στα Τμήματα Εσόδων-Μητρώου του Α΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Δωδεκανήσου, του Β΄ Τοπικού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Δωδεκανήσου, του Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Δωδεκανήσου, του Α΄
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Κυκλάδων, του Β΄
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Κυκλάδων και του
Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Κυκλάδων για
την περιοχή αρμοδιότητάς τους, καθώς και στο Τμήμα
Απογραφής, Ασφαλιστικής Ικανότητας και Αρχείου του
Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών ΑττικήςΠειραιώς-Νήσων για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ της
Περιφερειακής Ενότητας Μήλου:
βα) Από την Α΄ Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αγροτών:
βαα) Η επεξεργασία των στοιχείων των μεταβολών
στη προσωπική ή ασφαλιστική κατάσταση των ασφαλισμένων.

10445

βαβ) Η τήρηση και η ενημέρωση του Μητρώου Ασφαλισμένων.
ββ) Από τη B’ Διεύθυνση Υγείας Αγροτών.
ββα) η Μέριμνα για τη χορήγηση /παράταση ασφαλιστικής ικανότητας.
γ) Στο Τμήμα Παροχών Ασθένειας του Περιφερειακού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Λέσβου-Λήμνου, στα
Τμήματα Παροχών-Οικονομικού-Διοικητικού του Τοπικού Υποκαταστήματος Λέσβου-Λήμνου, του Γ’ Τοπικού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Δωδεκανήσου και του
Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Κυκλάδων,
στα Τμήματα Παροχών Συντάξεων-Ασθενείας του Τοπικού Υποκαταστήματος Σάμου-Ικαρίας και του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χίου, του Α΄ Τοπικού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Κυκλάδων και Γ’ Τοπικού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Κυκλάδων, στα Γραφεία
Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας του Α΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Δωδεκανήσου και Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Δωδεκανήσου, για
την περιοχή αρμοδιότητάς τους, καθώς και στο Τμήμα
Παροχών Ασθενείας σε Χρήμα του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Πειραιώς-Νήσων για
τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου:
γα) Από την Ε’ Διεύθυνση Μητρώου Συνταξιούχων
Αγροτών μεταφέρεται η αρμοδιότητα καταβολής των
εξόδων κηδείας ασφαλισμένων και συνταξιούχων στους
κατά νόμο δικαιούμενους
γβ) Από την Β΄ Διεύθυνση Παροχών Υγείας Αγροτών
μεταφέρεται η αρμοδιότητα χορήγησης επιδόματος μητρότητας (επίδομα κυοφορίας και λοχείας) στις ασφαλισμένες του τ. ΟΓΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2020
O Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην Δ11/οικ. 10643/359/4-3-2020 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Επικρατείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 779/τ.Β΄/
10-3-2020 και συγκεκριμένα στη σελίδα 8478 (αριστερή
στήλη πρώτη και δεύτερη σειρά), διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«εντός των δέκα πρώτων εργάσιμων ημερολογιακών
ημερών μήνα»,
στο ορθό:
«την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα».
(Από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1002/24.03.2020

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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