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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ορισμός του αριθμού των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
το έτος 2021.

2

Ορισμός του αριθμού των ανακατατασσομένων
οπλιτών και επανακατατασσομένων εφέδρων για
βραχεία περίοδο στις Ένοπλες Δυνάμεις για το
έτος 2021.

3

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», με αρμοδιότητα στο
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.424/96/222642/Σ.7896
(1)
Ορισμός του αριθμού των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις το έτος 2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166).
β. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Την υπ’ αρ. 33/2006 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
«Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο
Τομέα» (Α΄ 280).
3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β΄ 4805).
4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./165/19258/
19.10.2020 απόφαση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/2006.

Αρ. Φύλλου 5108

5. Την υπ’ αρ. 232/26.10.2020 εισήγηση του Ανωτάτου
Στρατιωτικού Συμβουλίου.
6. Την υπ’ αρ. 141/26.10.2020 εισήγηση του Ανωτάτου
Ναυτικού Συμβουλίου.
7. Την υπ’ αρ. 197/29.10.2020 εισήγηση του Ανωτάτου
Αεροπορικού Συμβουλίου.
8. Την από 4.11.2020 εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.
9. Την υπ’ αρ. 572/2.11.2020 εισηγητική έκθεση του
Προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από
τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2021-2022 του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 20192022 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), ως εξής:
α. Για το οικονομικό έτος 2021, συνολική δαπάνη
ύψους 22.337.351 € (ΓΕΣ:14.762.597 €, ΓΕΝ:3.903.900 €,
ΓΕΑ:3.670.854 €) επί της κατηγορίας «Παροχές σε εργαζομένους» (ΑΛΕ:2120101013, 2120114010, 2120115010,
2120121010, 2190201097), η οποία έχει προβλεφθεί στα
όρια δαπανών του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
β. Για το οικονομικό έτος 2022, συνολική δαπάνη
ύψους 24.900.262 € (ΓΕΣ:16.636.369 €, ΓΕΝ:4.259.395 €,
ΓΕΑ:4.004.498 €) επί της κατηγορίας «Παροχές σε εργαζομένους» (ΑΛΕ:2120101013, 2120114010, 2120115010,
2120121010, 2190201097), η οποία θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις που θα εγγραφούν στον Π/Υ ΥΠΕΘΑ έτους
2022, εντός των ανωτάτων ορίων πιστώσεων του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2019-2022, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμός του αριθμού των Επαγγελματιών
Οπλιτών ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων
Ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών για κατάταξη
στις Ένοπλες Δυνάμεις, για το έτος 2021, ορίζεται ως εξής:
α. Χίλιοι (1000) στο Στρατό Ξηράς.
β. Τριακόσιοι (300) στο Πολεμικό Ναυτικό.
γ. Διακόσιοι ογδόντα (280) στην Πολεμική Αεροπορία.
δ. Είκοσι (20) στο Κοινό Νομικό Σώμα.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

56644

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Φ.424/97/222643/Σ.7897
(2)
Ορισμός του αριθμού των ανακατατασσομένων
οπλιτών και επανακατατασσομένων εφέδρων για
βραχεία περίοδο στις Ένοπλες Δυνάμεις για το
έτος 2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 13 του ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις
ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών
θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166).
β. Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Την υπ’ αρ. 33/2006 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
«Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο
Τομέα» (Α΄ 280).
3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
4. Την υπ’ αρ. 2 γνωμάτευση της 23ης/30.10.2020 συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων
(ΣΑΓΕ) των Ενόπλων Δυνάμεων.
5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./165/19258/
19.10.2020 απόφαση της Επιτροπής Π.Υ.Σ. 33/2006.
6. Την από 26.10.2020 πρόταση του Γενικού Επιτελείου
Στρατού.
7. Την από 30.10.2020 πρόταση του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού.
8. Την από 29.10.2020 πρόταση του Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας.
9. Την υπ’ αρ. 573/2.11.2020 εισηγητική έκθεση του
προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από
τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2021-2022 του ισχύοντος Μεσοπροθέσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 20192022 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), ως εξής:
α. Για το οικονομικό έτος 2021, συνολική δαπάνη ύψους
13.646.102 € (ΓΕΣ: 8.265.646 €, ΓΕΝ: 2.690.228 €, ΓΕΑ:
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2.690.228 €), επί της κατηγορίας «Παροχές σε εργαζομένους» (ΑΛΕ: 2120101013, 2120121010, 2190201097),
η οποία έχει προβλεφθεί στα όρια δαπανών του σχεδίου
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
β. Για το οικονομικό έτος 2022, συνολική δαπάνη
ύψους 15.063.895 € (ΓΕΣ: 9.194.307 €, ΓΕΝ: 2.934.794 €,
ΓΕΑ: 2.934.794 €), επί της κατηγορίας «Παροχές σε εργαζομένους» (ΑΛΕ:2120101013, 2120121010, 2190201097),
η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στον Π/Υ ΥΠΕΘΑ έτους 2022, εντός των ανωτάτων
ορίων πιστώσεων του ισχύοντος ΜΠΔΣ 2019-2022,αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμός του αριθμού των οπλιτών βραχείας
περιόδου ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων
Ο αριθμός των ανακατατασσομένων οπλιτών και των
επανακατατασσομένων εφέδρων στις Ένοπλες Δυνάμεις
για το έτος 2021, ορίζεται ως εξής:
α. Εξακόσιοι (600) για τον Στρατό Ξηράς.
β. Διακόσιοι (200) για το Πολεμικό Ναυτικό.
γ. Διακόσιοι (200) για την Πολεμική Αεροπορία.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1883
(3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», με αρμοδιότητα στο
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005
«Αρμοδιότητες Διοικητή», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν. 3527/2007, καθώς και
του άρθρου 8 του ν. 4316/2014, όπως ισχύουν.
2. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ. 123893/31.12.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Υγείας περί Ενοποιημένου Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Β΄ 3515).
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3. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. 66167/23.10.2020 κοινή
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας,
με την οποία διορίστηκε Αναπληρωτής Διοικητής του
Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική
Μονάδα «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
ο ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ (Υ.Ο.Δ.Δ. 899).
4. Την εύρυθμη λειτουργία της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, αποφασίζουμε:
Τη μεταβίβαση στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.Θ.
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ΒΛΑΧΒΕΗ ΜΕΝΕΛΑΟ, πλέον των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ. 9 του
άρθρου 7 του ν. 3329/2005 και την κείμενη νομοθεσία,
τις ακόλουθες κατά τους νόμους και διατάξεις αρμοδιότητες, και την εξουσιοδότηση να υπογράφει, με εντολή
της, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς της και
να ασκεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως:
1. Υποβάλλει στο Δ.Σ. προτάσεις για την αξιοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων του Νοσοκομείου, καθώς
επίσης και την εκποίησή τους.
2. Τη χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων, χρονοεπιδόματος και διαφόρων άλλων επιδομάτων σε υπαλλήλους
του Νοσοκομείου και των εξωτερικών δομών του και
σε ιατρούς κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν σ’ αυτό, καθώς
και στο αντίστοιχο προσωπικό των Κέντρων Ψυχικής
Υγείας, που υπάγονται στο Νοσοκομείο, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Τη κατάταξη υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Τη χορήγηση κανονικών αδειών (εκτός του προσωπικού που ιεραρχικά υπάγεται άμεσα στην ίδια),
αναρρωτικών, μητρότητας, διευκολύνσεων, αδειών χωρίς αποδοχές και ειδικών αδειών, στο προσωπικό του
Νοσοκομείου και των εξωτερικών δομών του, καθώς
και στο αντίστοιχο προσωπικό των Κέντρων Ψυχικής
Υγείας, που υπάγονται στο Νοσοκομείο, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Την υπογραφή των συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού, καθώς και την έγκριση αποφάσεων παραίτησης
υπαλλήλων για λόγους συνταξιοδότησης ή αυτοδίκαιης
λύσης.
6. Την έγκριση μετακινήσεων του προσωπικού εντός
και εκτός έδρας.
7. Την έγκριση μετακίνησης των αυτοκινήτων εντός
και εκτός έδρας.
8. Την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών για την προμήθεια υλικών και παροχής υπηρεσιών με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, την υπογραφή των Προσκλήσεων Ενδιαφέροντος και λοιπών σχετικών εγγράφων, μέχρι
του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) χωρίς
ΦΠΑ, του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε
ισχύει.
9. Την υπογραφή των συμφωνητικών των απευθείας
αναθέσεων προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών.
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10. Την υπογραφή Διακηρύξεων, Προκηρύξεων και
λοιπών σχετικών εγγράφων για προμήθεια υλικών και
παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού.
11. Την υπογραφή των συμβάσεων προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις σχετικές
κατακυρωτικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
ανεξαρτήτως ποσού.
12. Την έγκριση πληρωμής δαπανών για εξετάσεις
ασθενών εκτός Νοσοκομείου.
13. Την υπογραφή Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής προμηθειών υλικών και παροχής υπηρεσιών, των
κάθε είδους αποδοχών του προσωπικού, των δαπανών
μετακίνησης των μετακινούμενων για υπηρεσία υπαλλήλων, των αποδοχών του ιατρικού προσωπικού, των
αποζημιώσεων για υπερωριακή απασχόληση, απασχόληση νύχτας, εξαιρέσιμων και αργιών, καθώς και για εφημερίες, τακτικές και πρόσθετες του ιατρικού και λοιπού
επιστημονικού προσωπικού, των υπέρ του Δημοσίου
και τρίτων διενεργούμενων κρατήσεων δαπανών και
μισθοδοσίας, δαπανών για τους Οργανισμούς Κοινής
Ωφέλειας (ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνία, ύδρευση, αέριο) και κάθε άλλης δαπάνης σχετικής με τη λειτουργία
του Νοσοκομείου.
14. Την υπογραφή των γραμματίων είσπραξης όλων
των εσόδων, πάσης φύσεως, που πραγματοποιεί το Νοσοκομείο, ανεξαρτήτως ποσού.
15. Την υπογραφή επιταγών και εντολών μεταφορών,
των ταχυδρομικών επιταγών είσπραξης χρημάτων για
λογαριασμό των ασθενών, των επιταγών συντάξεων των
δικαιούχων ασθενών και των αναλήψεων για όλους τους
λογαριασμούς του Νοσοκομείου σε όλες τις τράπεζες, των
εντολών απόδοσης χρημάτων ασθενών από τον κοινό λογαριασμό των ασθενών, καθώς και των πρωτοκόλλων παραλαβής και απόδοσης τιμαλφών και χρημάτων ασθενών.
16. Την υπογραφή εντολών έγκρισης των πάγιων προκαταβολών του Νοσοκομείου.
17. Την έγκριση αιτημάτων των ειδικευμένων ιατρών
κλάδου ΕΣΥ όλων των Τμημάτων / Κλινικών, Κέντρων Ψυχικής Υγείας και Εξωτερικών Δομών του Νοσοκομείου,
σχετικά με την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων (αναντικατάστατων ενέσιμων ή/και per os μορφής
μακράς διάρκειας / παρατεταμένης αποδέσμευσης), τα
οποία δεν υπάρχουν στο Φαρμακείο του Νοσοκομείου,
με σκοπό τη φαρμακοθεραπευτική αντιμετώπιση των
ασθενών, νοσηλευόμενων ή μη, μετά από σχετική αξιολόγηση με το θεράποντα ιατρό και σε συνεννόηση με
τον Φαρμακοποιό του Νοσοκομείου, για εκτέλεση των
παραγγελιών.
18. Την υπογραφή της εξωτερικής αλληλογραφίας του
Τμήματος Κίνησης Ασθενών και του Τμήματος Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οι προαναφερόμενες αρμοδιότητες ασκούνται από τη Διοικήτρια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2020
Η Διοικήτρια
ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5108/19.11.2020

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.

*02051081911200004*

