
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας 
υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία 
Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη έως τις 30 Ιουνίου 2021.

2 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €), του Ιδρύ-
ματος Σταύρος Νιάρχος προς την Ελληνική Αστυ-
νομία.

3 2η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β/7/οικοθ. 
25141/2355/3.06.2019 (Β’  2276) κοινής υπουργι-
κής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφο-
ρών, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Β/7/οικοθ.41089/3624/3-10-2019 (Β’  3841) κοινή 
υπουργική απόφαση.

4 Καθορισμός τρόπου καταβολής μερισμάτων από 
το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων για το 
έτος 2021.

5 Τροποποίηση Ομάδας Εργασίας για την κινητι-
κότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες 
καθημερινής διαβίωσης των ατόμων με οπτική 
αναπηρία.

6 Εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου α’ και β’ εξαμήνου έτους 2021 για τους υπαλ-
λήλους του Π.Ε.Α.Κ. Πατρών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 20065/ 
29.12.2020 απόφαση Υπουργών Οικονομικών και 
Τουρισμού που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Β΄ 5771).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 23836 οικ. (1)
   Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-

ας υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Γραμμα-

τεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη έως τις 30 Ιουνίου 2021. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ 
ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων», β) του άρθρου 90 του Κώδικα 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α’ 98), γ) των περ. γ’ και δ’ της παρ. 3 του άρθρου 18 του 
ν. 4625/2019 (Α’ 139) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υποδο-
μών και άλλες επείγουσες διατάξεις, δ) του π.δ. 81/2019 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους 
- μεταφορά υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει, στ) του π.δ. 96/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α’ 136), όπως ισχύει.

2. Τις υπ’ αρ. 85979/22-11-2019 και 85980/22-11-2019 
κοινές αποφάσεις των Υφυπουργών Οικονομικών και 
Προστασίας του Πολίτη «Αρμοδιότητες της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υπο-
στήριξης και των υποκείμενων αυτής οργανικών μονάδων 
επιπέδου Διευθύνσεων και νέων Τμημάτων» και «Αρμο-
διότητες και στελέχωση υποκείμενων οργανικών μονά-
δων της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστημάτων 
Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων» (Β’ 4409), αντίστοιχα.
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3. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΕΣ/1/2/457/12.9.2019 απόφα-
ση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβα-
ση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη 
στη Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής στο 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επί θεμάτων της Γε-
νικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής» (Β’ 3470).

4. Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερωρι-
ακής εργασίας για έως ενενήντα (90) υπαλλήλους της 
Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των εξαιρετικών και επειγουσών υπηρεσι-
ακών αναγκών των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της 
για εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν κατά 
το υποχρεωτικό ωράριο, ως εξής:

Α) Της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και ειδι-
κότερα για: 1) το Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και 
Π.Δ.Ε. για την εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων δαπανών 
των ετών 2016-2019 που περιήλθαν στην υπηρεσία από 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την εκκαθάριση των εκκρε-
μοτήτων δαπανών του έτους 2020 προκειμένου να τη-
ρούνται οι όροι των συμβάσεων και οι προμηθευτές να 
εξακολουθήσουν να τροφοδοτούν τα Καταστήματα Κρά-
τησης, ώστε να μη διαταράσσεται η λειτουργία και το επί-
πεδο ασφαλείας τους, για τη δέσμευση δαπανών για νέα 
αιτήματα και για τη δέσμευση κατεπειγουσών δαπανών 
λόγω COVID-19, 2) το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών 
και Πρόσθετων Αμοιβών Τακτικών Υπαλλήλων και 3) το 
Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού, Κρατικών Ενισχύ-
σεων, Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων, 
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής 
Πολιτικής, λόγω του ελλιπούς αριθμού τοποθετημένων 
υπαλλήλων σε σχέση με τον ιδιαίτερα μεγάλο όγκο των 
εργασιών και της εφαρμογής της υπ’ αρ. 2/53983/0026 
«Ηλεκτρονική Διακίνηση δικαιολογητικών δαπανών» 
(Β’ 2726/2019) κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα 
με την οποία «από 01-01-2021 στις διατάξεις της παρού-
σας υπάγονται όλοι οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης 
και για το σύνολο των δαπανών τους».

Β) Της Διεύθυνσης Προμηθειών και ειδικότερα για: 
1) το Τμήμα Προμηθειών, για την προμήθεια ειδών/
υπηρεσιών αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία της 
Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και των 
Καταστημάτων Κράτησης, για τον έλεγχο της διαδικασί-
ας και κύρωσης των πρακτικών των διαγωνισμών που 
διενεργούνται από τα Καταστήματα Κράτησης και λόγω 
του μεγάλου όγκου εργασίας ένεκα της ανάγκης για άμε-
ση προμήθεια ειδών για τα Καταστήματα Κράτησης στο 
πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID -19 και 2) το Τμήμα 
Κεφαλαίων Εργασίας Κρατουμένων, για τον έλεγχο των 
μηνιαίων διαχειριστικών στοιχείων ετών 2017-2020, 
για τη βεβαίωση των πραγματοποιηθεισών δαπανών 
και εσόδων, για την έκδοση των εντολών πληρωμής σε 
βάρος του ειδικού λογαριασμού των ΚΕΚ και λόγω της 
εκκρεμότητας από χρήσεις παρελθόντων ετών και της 
υποστελέχωσης του Τμήματος.

Γ) Της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και ειδικό-
τερα για: 1) το Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, για τη διενέργεια των απαραίτητων 
διαδικασιών και την εισήγηση των σχετικών πράξεων για 
την ολοκλήρωση της διοικητικής οργάνωσης της Γενικής 

Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και τη λήψη 
μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία της, όπως, μεταξύ 
άλλων, α. την επεξεργασία σχεδίου Οργανισμού, β. την ει-
σήγηση απόφασης για τη μεταβίβαση δικαιώματος υπο-
γραφής στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της, γ. την επεξεργασία του ψηφιακού οργανογράμματος 
και των περιγραμμάτων θέσης της Γενικής Γραμματείας, 
δ. τη διενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων και 
ενεργειών για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας, 
τόσο με τις διαδικασίες της κινητικότητας όσο και στο 
πλαίσιο άλλων διαδικασιών, ε. τη διεκπεραίωση των τρε-
χόντων θεμάτων υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστα-
σης των υπαλλήλων, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη την 
ακραία υποστελέχωση του Τμήματος και τον εξαιρετικώς 
επείγοντα χαρακτήρα των ως άνω πράξεων με σκοπό 
την εύρυθμη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας και 
2) το Τμήμα Γραμματείας, Τεχνικής και Μηχανογραφικής 
Υποστήριξης για τη μείωση της σημαντικής εκκρεμό-
τητας όσον αφορά τη διακίνηση της εισερχόμενης και 
τη διεκπεραίωση της εξερχόμενης αλληλογραφίας της 
Γενικής Γραμματείας λόγω της σοβαρής υποστελέχω-
σης του Τμήματος και των ελλείψεων σε πληροφοριακές 
υποδομές.

Δ) Της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Κατα-
στημάτων Κράτησης και ειδικότερα για:

1) Το Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστι-
κών Υπαλλήλων, Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών 
Κοινωνικής Αρωγής, λόγω του μεγάλου εύρους αρμοδι-
οτήτων του Τμήματος που αφορά την επεξεργασία και 
εισήγηση διοικητικών πράξεων αναφορικά με τους 4004 
περίπου υπηρετούντες υπαλλήλους των Καταστημάτων 
Κράτησης, όπως καταχώρηση πάσης φύσεως υπηρεσι-
ακών μεταβολών στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, 
έλεγχος δικαιολογητικών για αναγνώριση προϋπηρεσίας 
μεγάλου αριθμού υπαλλήλων, ανανέωση των συμβάσε-
ων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου περί-
που 231 υπαλλήλων του κλάδου του κλάδου ΔΕ Φύλαξης 
της υπ’ αρ. 6Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, έκδοση πι-
στοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών μεγάλου αριθ-
μού υπαλλήλων αναφορικά με την κινητικότητα κ.λπ., 
έκδοση αποφάσεων διορισμού τακτικού προσωπικού 
κατηγορίας ΤΕ και ΠΕ διάφορων κλάδων/ειδικοτήτων 
μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της υπό 
στοιχεία 6Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, σε συνδυα-
σμό με την υποστελέχωση του Τμήματος αναλογικά με 
τον όγκο εργασίας με τον οποίο είναι επιφορτισμένοι οι 
υπάλληλοι, που καθιστά την ανάγκη για υπερωριακή ερ-
γασία ιδιαίτερα επιτακτική και 2) Το Τμήμα Λειτουργίας 
Καταστημάτων Κράτησης και Ιδρύματος Αγωγής Ανηλί-
κων Αρρένων Βόλου, με δεδομένα ότι: οι αρμοδιότητες 
του Τμήματος είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό σύνθετες και 
σοβαρές και τακτικά απαιτούνται κατεπείγουσες ενέργει-
ες προκειμένου να τηρηθούν προθεσμίες που ορίζονται 
από την κείμενη εγχώρια και διεθνή νομοθεσία, η φύση 
των αρμοδιοτήτων του Τμήματος προϋποθέτει συνερ-
γασία με Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς 
και με δικαστικές και αστυνομικές Αρχές της Ελλάδας 
αλλά και της Αλλοδαπής, στα αιτήματα των οποίων είναι 
σημαντική η εκ μέρους μας άμεση ανταπόκριση, συχνά 
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απαιτούνται πολλαπλές διοικητικές ενέργειες χειρισμού 
αντικειμένων οι οποίες δεν άπτονται των αρμοδιοτή-
των του Τμήματος, πλην όμως δεν περιγράφονται με 
σαφήνεια στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων κανενός Τμήματος 
της Υπηρεσίας, τη δεδομένη χρονική στιγμή λόγω της 
πανδημίας που πλήττει τη Χώρα μας και κατά συνέπεια 
των μέτρων που συνεχώς λαμβάνονται για την αποφυ-
γή διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19, ανακύπτουν 
σοβαρά ζητήματα που αφορούν την διασφάλισης της 
υγείας στα Καταστήματα Κράτησης, τα οποία εμπίπτουν 
στο πεδίο της αρμοδιότητας του Τμήματος.

Ε) της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής, ει-
δικότερα για: 1) το Τμήμα Οργάνωσης Εργασίας και 
Εκπαίδευσης Κρατουμένων λόγω α. των διευρυμένων 
αρμοδιοτήτων και των αναγκών του Τμήματος που σχε-
τίζονται, με θέματα εκπαίδευσης κρατουμένων, όπως 
μεταξύ άλλων, ζητημάτων λειτουργίας εκπαιδευτικών 
δομών στα Καταστήματα Κράτησης, υλοποίησης προ-
γραμμάτων επιμόρφωσης, απασχόλησης και κατάρτισης 
για τους κρατούμενους κ.α., β. της μείωσης των υπηρε-
τούντων υπαλλήλων του Τμήματος σε συνδυασμό με 
την αυξανόμενη ροή των εργασιών του, γ. της ανάγκης 
επικοινωνίας με υπηρεσίες (Καταστήματα Κράτησης, 
Υπουργεία, άλλους φορείς) αναφορικά με αντικείμενα 
που χειρίζεται το Τμήμα που, ενδεχομένως, προκύψει 
πέραν του καθορισμένου ωραρίου.

ΣΤ) Της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστημάτων Κρά-
τησης και ειδικότερα για: 1)Το Τμήμα Διαχείρισης Κα-
ταστημάτων Κράτησης και Θεμάτων Μεταγωγών, το 
οποίο έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο και την παρακο-
λούθηση της εφαρμογής της κείμενης σωφρονιστικής 
νομοθεσίας στα τριάντα τέσσερα (34) Καταστήματα 
Κράτησης της Χώρας και το Ι.Α.Α.Α. Βόλου και επιλαμ-
βάνεται όλων των ζητημάτων που άπτονται της εύρυθ-
μης και ασφαλούς λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, 
δέχεται, μεταξύ άλλων, επί καθημερινής βάσεως, πολύ 
μεγάλο αριθμό αιτημάτων μεταγωγής κρατουμένων, 
εισόδου επισκεπτών (συλλόγων, επιστημονικών φορέ-
ων, εθελοντών κ.α.) στα Καταστήματα Κράτησης, ενώ 
παράλληλα, διαχειρίζεται πολλά άλλα οργανωτικά και 
λειτουργικά ζητήματα των Φυλακών. 2)Το Τμήμα Πει-
θαρχικού Ελέγχου και ειδικών θεμάτων υπαλλήλων, το 
οποίο έχει ως αρμοδιότητα τον πειθαρχικό έλεγχο του 
προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης και επιπλέ-
ον τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθη-
ση της εκπαίδευσης του σωφρονιστικού προσωπικού, 
την τοποθέτηση και κατανομή όλων των κατηγοριών 
υπαλλήλων σε όλα τα επίπεδα οργανικών μονάδων 
και θέσεων ευθύνης των Καταστημάτων Κράτησης, 
των Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων και τη Διεύθυνση 
της Σχολής Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και της Σχο-
λής Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός της υποστελέχωσης 
των Τμημάτων της Διεύθυνσης σε συνδυασμό με την 
παράλληλη απασχόληση ορισμένων εκ των υπαλλήλων 
της σε επιτροπές, συμβούλια κ.λ.π., κρίνεται επιτακτική 
η ανάγκη απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
όλων των υπαλλήλων των υποκείμενων μονάδων αυ-
τής, συμπεριλαμβανομένων των Προϊσταμένων της, 

καθώς και του Προϊσταμένου της οικείας Γενικής Δι-
εύθυνσης.

Ζ) Της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και ειδικότερα 
για: 1) το Τμήμα Σχεδιασμού Μέτρων Ασφαλείας και 2) το 
Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων, λόγω της φύσης του αντικει-
μένου εργασίας της Διεύθυνσης, που σχετίζεται με την 
ασφάλεια και την αντιμετώπιση κρίσεων των Καταστη-
μάτων Κράτησης και με σκοπό την άμεση ανταπόκριση 
στις ανάγκες διαχείρισης ζητημάτων που άπτονται της 
ασφάλειας των Καταστημάτων Κράτησης, για τα οποία 
κρίνεται επιτακτική απογευματινή υπερωριακή απασχό-
ληση του συνόλου των υπαλλήλων αυτής.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη στο ποσό των εξή-
ντα δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (62.640,00€) 
περίπου, η οποία θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 2120201001 του 
Ειδικού Φορέα 1047.204.0000000.

6. Το υπ’ αρ. 23688/28-12-2020 έγγραφο του Τμήματος 
Εκκαθάρισης Αποδοχών και Πρόσθετων Αμοιβών Τακτι-
κών Υπαλλήλων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Αντεγκληματικής Πολιτικής σχετικά με τον προϋπολογι-
σμό δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης.

7. Το υπ’ αρ. 21252/22-12-2020 έγγραφο του Τμήμα-
τος Κατάρτισης Προϋπολογισμού, Κρατικών Ενισχύ-
σεων, Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων, 
με θέμα: «Βεβαίωση πιστώσεων για έκδοση απόφα-
σης», σχετικά με την εγγραφή των σχετικών πιστώσε-
ων στον ΑΛΕ:21202010001 (Αποζημίωση για υπερω-
ριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου), στον Ε.Φ. 
1047.204.0000000, του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
φορέα, οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχό-
ληση μέχρι ενενήντα (90) υπαλλήλων που υπηρετούν 
στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για το χρονικό δι-
άστημα από της δημοσιεύσεως της παρούσας έως τις 
30-06-2021 και μέχρι 10.800 ώρες (δέκα χιλιάδες οχτα-
κόσιες) ώρες περίπου συνολικά, για το ανωτέρω χρονικό 
διάστημα.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ορίζονται στο 
άρθρο 20 του ν. 4354/2015, όπως αυτό ισχύει.

Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης θα κατανέμει τις 
ανωτέρω ώρες στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών του 
και θα περιγράφει το συγκεκριμένο αντικείμενο των 
εργασιών που θα εκτελεσθούν. Οι ίδιοι Προϊστάμενοι 
είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο πραγματοποίησης της 
υπερωριακής απασχόλησης καθώς και για τη βεβαίωση 
εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών. Η βεβαίωση αυτή 
αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωρια-
κής αποζημίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020

Η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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(2)
   Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 

αξίας έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00 €), του 

Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς την Ελληνική 

Αστυνομία .

 Με την υπό στοιχεία 9007/11/850-α/23.12.2020 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 (Α’  
185), κατ’ εφαρμογή και των διατάξεων των άρθρων 496, 
498 και 499 Α.Κ., γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς, 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς την Ελληνική 
Αστυνομία, εκτιμώμενης αξίας έντεκα χιλιάδων ευρώ 
(11.000,00 €), που αφορά την προμήθεια υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού, την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό της 
εισόδου/γκαράζ και την εγκατάσταση ασφαλείας στο 
Α.Τ. Καλλιθέας.

  Ο Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ 

Ι

   Αρ. Β/7/οικοθ.54461/3029 (3)
2η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β/7/οικοθ. 

25141/2355/3.06.2019 (Β’ 2276) κοινής υπουργι-

κής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφο-

ρών, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 

Β/7/οικοθ.41089/3624/3-10-2019 (Β’ 3841) κοινή 

υπουργική απόφαση .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4578/2018 

(Α’ 200).
2. Τις διατάξεις της περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 

του ν. 2326/1940 (Α΄ 145), η οποία προστέθηκε με την 
παρ. 34 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137).

3. Την παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2308/1995 (Α’  114), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’  133), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’  98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Α΄ 151).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’  192), όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’  119).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’  121).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123).

12. Την υπό στοιχεία Β/7/οικοθ.25141/2355/3.06.2019 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Υποδομών και Μεταφορών «Διαχείριση, διάθεση 
και κατανομή των ποσών της κράτησης της περ. β1 
της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α΄ 145), η 
οποία προστέθηκε με την παρ. 34 του άρθρου 27 του 
ν. 2166/1993» (Β’  2276)

13. Την υπό στοιχεία Β/7/οικοθ.41089/3624/3.10.2019 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Με-
ταφορών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β/οικοθ. 
25141/2355/03.06.2019 (Β’ 2276) απόφασης των Υπουρ-
γών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών 
και Μεταφορών» (Β’ 3841).

14. Το υπ’ αρ. 349723/28-12-2020 έγγραφο της Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
e-ΕΦΚΑ, με το οποίο διαβιβάζει το υπ’ αρ. 3/16-12-2020 
πρακτικό της Διαχειριστικής Επιτροπής της περ. β1 της 
παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940.

15. Την υπό στοιχεία Οικ. 54326/3023/30-12-2020 ΓΔ2 
εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων 
του κρατικού προϋπολογισμού. Προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 
2021 του e-ΕΦΚΑ, ύψους 28 εκ. € η οποία θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ 6429 του προϋπολογισμού του Κλάδου Κύ-
ριας Ασφάλισης και λοιπών παροχών έτους 2021 του 
e-ΕΦΚΑ, στον οποίο θα εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση, 
αποφασίζουμε:

Η περ. γ) της παρ.  4 και το τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 5 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Β/7/οι-
κοθ.25141/2355/3.06.2019 (Β’ 2276) κοινής υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. γ) ποσοστό μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%) για 
τραπεζικές προμήθειες και διαχειριστικά έξοδα του TEE»

«5. Η διάθεση του ανωτέρω ποσού θα πρέπει να ολο-
κληρωθεί έως την 31/12/2021»

Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία Β/7/οικοθ.25141/
2355/3.06.2019 (Β΄2276) κοινή υπουργική απόφαση 
ισχύει, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Β/7/
οικοθ.41089/3624/3-10-2019 (Β’ 3841) κοινή υπουργική 
απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της  
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Εργασίας Υποδομών
και Κοινωνικών Υποθέσεων  και Μεταφορών

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΡΟΥΤΣΗΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ι

Αριθμ. Φ30316/51525/Δ.16.1431 (4)
    Καθορισμός τρόπου καταβολής μερισμάτων από 

το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων για 

το έτος 2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του π.δ. 422/1981 «Περί 

Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών 
Υπαλλήλων διατάξεων» (Α΄ 114), όπως ισχύουν μετά την 
αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ-
θρου 3 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι-
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 226).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» και της περ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης», όπως ισχύει (Α’ 168).

4. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 4 του π.δ. 
81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπό στοιχεία οικ. 32081/Δ1.10120/6-8-2020 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314).

8. Την από 08-12-2020 ομόφωνη απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ που ελήφθη κατά την υπ’ 
αρ. 55η Συνεδρίαση.

9. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την καταβολή των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμεί-
ου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), ανά ημερολογιακό 
τρίμηνο για το έτος 2021.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 645 (5)
Τροποποίηση Ομάδας Εργασίας για την κινητι-

κότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες 

καθημερινής διαβίωσης των ατόμων με οπτική 

αναπηρία .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) 

«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης.»

2. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και Ισχύει.

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

5. Την υπό στοιχεία 33911/Δ1.11556 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης 
της Φτώχειας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2019)

6. Την υπο στοιχεία 35793/Δ1.12089 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού 
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης 
της Φτώχειας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 550/2019).

7. Την υπ’ αρ. 555/12.10.2020 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης 
της Φτώχειας με θέμα «Σύστασης Ομάδας Εργασίας για 
την κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες 
καθημερινής διαβίωσης των ατόμων με οπτική αναπη-
ρία» (Β΄ 4629).

8. Την σχετική επιστολή του φορέα.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
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λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 555/12.10.2020 απόφα-
σης Σύστασης Ομάδας Εργασίας για την κινητικότητα, 
τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής 
διαβίωσης των ατόμων με οπτική αναπηρία ως εξής:

Στα μέλη της Ομάδας Εργασίας προστίθεται το ακό-
λουθο μέλος:

21) Σοφία - Λευκή Χαμονικολάου του Κωνσταντίνου, 
με Α.Δ.Τ. ΑΗ 775598, Εκπαιδευτικός-Φιλόλογος, Διοική-
τρια και Πρόεδρος του Κέντρου Εκπαίδευσης και Απο-
κατάστασης Τυφλών.

Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. 555/12.10.2020 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα ισχύει ως έχει.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Καταπολέμησης της Φτώχειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Ι

        Αριθμ. 1704 (6)
Εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-

ρίου α’ και β’ εξαμήνου έτους 2021 για τους υπαλ-

λήλους του Π.Ε.Α.Κ. Πατρών.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 423/1976 «Περί γυμναστηρίων και ρυθμίσεως 

θεμάτων αφορούντων εις τον εξωσχολικό αθλητισμό» 
(Α΄ 223), όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρ-
θρου 2 του ν. 1070/1980 περί λήψεως μέτρων αναπτύ-
ξεως του αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων 
(Α΄ 204).

2. Το άρθρο 1 «Ημέρες λειτουργίας» και «ωράριο 
υπαλλήλων» της υπ’ αρ. 17112/23-6- 2000 απόφασης 
του Υπουργού Πολιτισμού που αφορά τον κανονισμό 
λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων 
της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ) (Β΄ 847).

3. Την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των Γυ-
μναστηρίων εθνικής σημασίας που προκύπτουν, αφενός, 
από την ίδια την αποστολή τους, που είναι η εξασφάλιση 
της δυνατότητας σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν 
σε αθλητικές δραστηριότητες στους χώρους τους, η ανά-
πτυξη και υποστήριξη του σωματειακού αγωνιστικού 
αθλητισμού και του μαζικού αθλητισμού, καθώς και η 
οργάνωση και υποστήριξη αθλητικών, πολιτιστικών 
και άλλων δραστηριοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικού και διεθνούς εμβέλειας επίπεδο, και αφετέρου, 
από τις σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό, που έχουν 
αποδυναμώσει σημαντικά την υπηρεσία.

4. Την ανάγκη καθιέρωσης με αποζημίωση της εργα-
σίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου δύο 

(2) μονίμων και δυο (2) υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. του ΠΕΑΚ 
Πατρών, για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και 
επειγουσών αναγκών που προκύπτουν από τη συνεχή 
λειτουργία των σταδίων όλες τις μέρες του μήνα και από 
τις 07:00 το πρωί έως τις 12:00 το βράδυ, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η πλήρης λειτουργία του συνόλου των 
αθλητικών εγκαταστάσεων, για την κάλυψη του συνόλου 
της αθλητικής δραστηριότητας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Μι-
σθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ν.Π.Ι.Δ καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο., του κεφ. Α του 
ν. 3429/2005 (Α’  314) και τις μισθολογικές διατάξεις
 (Α΄ 176/2015)»

6. Το γεγονός ότι δαπάνη που θα προκύψει από την 
ανωτέρω απασχόληση θα αντιμετωπιστεί από τις πι-
στώσεις του ΚΑ 0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή 
εργασία» 15.000,00€ του Π/Υ οικονομικού έτους 2021, 
αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση της εργασίας καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου (α) και (β) εξαμήνου 2021 για 
τέσσερις (4) υπαλλήλους της υπηρεσίας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 και ώρες 
απασχόλησης ανά εξάμηνο, όπως ορίζονται ως εξής:

1. Για τους δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους της υπηρε-
σίας:

α. απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι (120) 
ώρες ανά υπάλληλο, 

β. νυκτερινή υπερωριακή εργασία μέχρι 96 ώρες ανά 
υπάλληλο, 

γ. υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών μέχρι 96 ωρών ανά υπάλληλο

2. Για τους δύο (2) υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. της υπηρεσίας
α. απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι (120) 

ώρες
β. για υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 

ημερών μέχρι 96 ώρες
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-

κού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
      Στην υπ’ αρ. 20065/ 29.12.2020 απόφαση Υπουργών 

Οικονομικών και Τουρισμού που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (Β΄ 5771) στη σελίδα 
67376, στην δεξιά στήλη στον «πίνακα έκτακτης επιδό-
τησης» του άρθρου 2 της ως άνω δημοσιευμένης κ.υ.α., 
διορθώνεται ο πίνακας του άρθρου 2 ως ακολούθως:



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 69957Τεύχος B’ 6023/31.12.2020

από τον εσφαλμένο πίνακα:

Πίνακας έκτακτης επιδότησης

Τουριστικά Λεωφορεία Τουριστικά Τρένα

Δυναμικότητα έως 30 θέσεις Από 30 θέσεις και άνω

Αποζημίωση (ευρώ) 2.400 3.600 2.000

στον ορθό πίνακα:

Πίνακας έκτακτης επιδότησης

Τουριστικά Λεωφορεία Τουριστικά Τρένα

Δυναμικότητα έως 30 θέσεις Από 30 θέσεις και άνω

Αποζημίωση (ευρώ) 2.400 3.600 2.000

(Από το Υπουργείο Τουρισμού)   



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ69958 Τεύχος B’ 6023/31.12.2020

*02060233112200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




