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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Πρωτ. 13762
Διεκπ. 9534
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9337/7281/22.12.2005
(Β’ 1827) απόφασης της Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων, όπως ισχύει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου
65, της παρ. 1 του άρθρου 72 του Συντάγματος,
β) των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Α’ Κοινοβουλευτικό, Α’ 106/1987),
όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 2 και 9 του Ζ’ Ψηφίσματος της 18ης
Φεβρουαρίου 1975 της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής «Περί
καταργήσεως των εις τους Βουλευτάς αναγνωριζομένων
ατελειών και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τα
Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους Βουλευτάς»
(Α’ 23), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του
άρθρου 111 του Συντάγματος,
δ) των άρθρων 1, 18, 97 και 135 του Κανονισμού της
Βουλής (Μέρος Β’, Α’ 51/10.04.1997), όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 3935/14.09.1981 απόφασης του Προέδρου της Βουλής (Β’ 662), όπως ισχύει,
στ) την ομόφωνη απόφαση κατά τη ΡΖ’ Συνεδρίαση της
03.02.2005 της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (Α’ 27),

Αρ. Φύλλου 5763

ζ) της υπ’ αρ. 362/23.01.1998 απόφασης του Προέδρου
της Βουλής (Β’ 56) και της υπ’ αρ. 9337/7281/22.12.2005
(Β’ 1827), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υποχρέωση κάλυψης από τη Βουλή της ετήσιας
δαπάνης χρήσης σταθερής τηλεφωνίας των Βουλευτών
και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(τηλεφωνική ατέλεια).
3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη με
την παράταση της κάλυψης της τηλεφωνικής ατέλειας
σταθερής τηλεφωνίας των Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4. Την υπό Α.Λ.Ε. 2420101001 εγγεγραμμένη πίστωση
του Προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων, οικονομικού έτους 2021, στον ειδικό φορέα διοικητικής ταξινόμησης 1003-501-000000, αποφασίζουμε:
Α. Η ισχύς της παρ. 1 του μόνου άρθρου της υπ’αρ. 9337/
7281/22.12.2005 (Β’ 1827) απόφασης της Προέδρου
της Βουλής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 15736/
9790/18.12.2018 (Β’ 5739) απόφαση και ισχύει, παρατείνεται έως 31.3.2021.
Β. Οι συμβάσεις της βουλευτικής ατέλειας σταθερής τηλεφωνίας που είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της παρούσας παρατείνονται όλως εξαιρετικώς έως
31.3.2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος της Βουλής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5763/28.12.2020

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.

*02057632812200002*

