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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση συμπλήρωσης του Ειδικού Κανονισμού
Στρατιωτικών Εργοστασίων.

2

Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού
των δαπανών που πληρώνονται από τις Πάγιες
Προκαταβολές Ειδικών Φορέων του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης (τήρηση
πρακτικών) για υπάλληλο του ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» για το έτος 2019.

4

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και εργασία κατά τις
νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (έως ώρα 23:00) των
Υπαλλήλων με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και
Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» για
το έτος 2019».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφάλματος στην Υ-ΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
15084/382/19.02.2019 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 759/τ.Β΄/05.03.2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.820/1/1167661/Σ.1380
(1)
Έγκριση συμπλήρωσης του Ειδικού Κανονισμού
Στρατιωτικών Εργοστασίων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 5 και την παρ. 3 του άρθρου
17 του ν.δ. 721/1970 «Περί οικονομικής μερίμνης και
λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α' 251).
2. Την υπ' αριθμ. 163 γνωμοδότηση της 14ης/27-8-18
συνεδρίασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.

Αρ. Φύλλου 1058

3. Την υπ' αριθμ. 323/2018 εισήγηση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας από την οποία προκύπτει ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έγκριση συμπλήρωσης του Ειδικού Κανονισμού
Στρατιωτικών Εργοστασίων
Εγκρίνεται η συμπλήρωση του Ειδικού Κανονισμού
Στρατιωτικών Εργοστασίων, που κυρώθηκε με την
Φ.544.0/51/260917/14-8-1979 απόφαση Υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας (Β' 831), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην από 8-10-2018 απόφαση του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Στρατού.
ΑΠΟΦΑΣΗ
«Συμπλήρωση του Ειδικού Κανονισμού Στρατιωτικών Εργοστασίων».
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 5 και την παρ. 3 του άρθρου
17 του ν.δ. 721/1970 «Περί οικονομικής μερίμνης και
λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α' 251).
2. Την υπ' αριθμ. 163 γνωμοδότηση της 14ης/27-8-18
συνεδρίασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Συμπλήρωση του Ειδικού Κανονισμού
Στρατιωτικών Εργοστασίων
Στον Ειδικό Κανονισμό Στρατιωτικών Εργοστασίων, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Φ.544.0/
51/260917/14-8-1979 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (Β' 831) προστίθεται νέο άρθρο 24 ως εξής:
«Άρθρο 24
Διαδικασία προμήθειας κρίσιμων υλικών,
πληρωμής των πιστωτών και δικαιολόγησης
των αντίστοιχων δαπανών
1. Η προμήθεια κρίσιμων υλικών, ανταλλακτικών και
πρώτων υλών, η αστοχία των οποίων επηρεάζει την
ασφάλεια των συστημάτων, προξενεί μη διαθεσιμότητα
των συστημάτων ή καθιστά αδύνατη την επίτευξη της
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αποστολής τους, όπως ενδεικτικά ειδών συντήρησης
και επισκευής εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων ξηράς,
αεροσκαφών, ειδών χημικών υλικών και αεραφρού, μέχρι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €)
ετησίως ανά Εργοστάσιο, μπορεί να διενεργείται απευθείας από τα Εργοστάσια μέσω διαδικτυακών παραγγελιών από το εσωτερικό και το εξωτερικό σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016
(Α' 147). Η πληρωμή των πιστωτών για τις προμήθειες
που διενεργούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο
μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικές συναλλαγές και μέσα
πληρωμής με κάρτα, όπως ορίζονται στο άρθρο 62 του
ν. 4446/2016 (Α' 240).
2. Για τις προμήθειες που διενεργούνται μέσω διαδικτύου από το εξωτερικό:
α. Οι κρατήσεις και οι εισφορές υπέρ Δημοσίου και
τρίτων βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού,
προσαυξάνοντας τις σχετικές δαπάνες κατά τα ποσοστά
που αναλογούν υπέρ Δημοσίου και τρίτων.
β. Η δικαιολόγηση των δαπανών γίνεται με το παραστατικό που εκδίδεται από την υπηρεσία τιμολόγησης
της διαδικτυακής πληρωμής (invoice), το παραστατικό
τεκμηρίωσης και αναγνώρισης της συναλλαγής από τον
αγοραστή που περιλαμβάνει τα στοιχεία των περιπτ. α),
γ), δ), ε) και στ) της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014
(Α' 251) και τα λοιπά δικαιολογητικά προμηθειών του δημοσίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ».
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018
O Αρχηγός
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος
Η από 8-10-2018 απόφαση του Αρχηγού του Γενικού
Επιτελείου Στρατού για την προσθήκη άρθρου 24 στον
Ειδικό Κανονισμό Στρατιωτικών Εργοστασίων αρχίζει
ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019
O Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 20599
(2)
Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού
των δαπανών που πληρώνονται από τις Πάγιες
Προκαταβολές Ειδικών Φορέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4270/2014
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(Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Το ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α' 131/28.06.2006), «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις».
3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112/13.07.2010), «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις».
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98).
5. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. Υ172/04-11-2016 (Β΄ 3610) απόφαση
Πρωθυπουργού « Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».
8. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
9. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α' 136)
10. Το π.δ. 1114/1973 «περί συστάσεως πάγιας προκαταβολής εις τα Πρωτοδικεία του Κράτους» (Α' 360).
11. Το π.δ. 194/26.07.2002 (Α΄ 178) «περί συστάσεως
πάγιας προκαταβολής στο Συμβούλιο της επικρατείας
και στον Άρειο Πάγο».
12. Το π.δ. 143/19.09.2008 (Α΄ 197) «περί συστάσεως
πάγιας προκαταβολής στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου».
13. Την Υ29 (ΦΕΚ Β' 2168/09.10.2015), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Γ. Χουλιαράκη».
14. Το άρθρο 119 «Πάγια Προκαταβολή» του ν.δ. της
28/30 Σεπτ. 1935 «Περί οργανώσεως σωφρονιστικού
προσωπικού και διαχειρίσεως φυλακών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Την υπ' αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (ΦΕΚ
3240/Β') απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
16. Το αριθμ. 2/83692/ΔΛΓΚ-Α΄/14-11-2018 έγγραφο
του Γ.Λ.Κ.
17. Το αριθμ. 2/69065/ΔΛΓΚ-Λ/25.09.2018 έγγραφο
του Γ.Λ.Κ.
18. Την από 24-12-2018 Αιτιολογημένη εισήγηση του
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.
19. Το γεγονός ότι έχουν συσταθεί σε διάφορες υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πάγιες προκαταβολές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των
Υπηρεσιών αυτών.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού εξόδων, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Είδος και ποσοστά δαπανών Παγίων
Προκαταβολών Φορέων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Καθορίζουμε τα ποσοστά διάθεσης των δαπανών κατά
αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (Α.Λ.Ε), που πληρώνονται σε βάρος των Πάγιων Προκαταβολών που έχουν
συσταθεί σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως εξής:
1. Τα Πρωτοδικεία της χώρας υπό τον ειδικό φορέα
1017-201-0000000 « Γεν. Γραμ. Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»:
Λογαριασμός
Εξόδων

Ονομασία

Ποσοστό
Διάθεσης

2420989001

Έξοδα για λοιπές
υπηρεσίες

100%

2. Ο Άρειος Πάγος, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
και το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ) υπό τον ειδικό
φορέα 1017-201-0000000 « Γεν. Γραμ. Υπ. Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»:
2420906001

Έξοδα προβολής,
διαφήμισης και
δημοσίων σχέσεων

100%

3. Τα καταστήματα κράτησης υπό τον ειδικό φορέα
1017-202-0000000 « Γεν. Γραμ. Αντεγκληματικής Πολιτικής» που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα ως εξής:
Λογαριασμός
Εξόδων

Ποσοστό
Διάθεσης

Ονομασία

2410102001

Αγορές φαρμακευτικού
υλικού

100%

2410103001

Αγορές υγειονομικού
υλικού

100%

2410104001

Αγορές ορθοπεδικών
υλικών

100%

2410201001

Αγορές ειδών γραφικής
ύλης και μικροεξοπλισμού

100%

2410202001

Αγορές ειδών
καθαριότητας

2410204001

Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής
μεταφορικών μέσων
ξηράς

100%

2410301001

Αγορές καυσίμων
κίνησης

100%

2410302001

Αγορές καυσίμων
θέρμανσης

100%

2410901001

Αγορές ειδών
διατροφής

100%

2410902001

Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και
ιματισμού

100%

100%
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2410903001

Αγορές ειδών άθλησης
και ψυχαγωγίας

100%

2410989899

Αγορές λοιπών
αγαθών

100%

2420189001

Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών

100%

2420302001

Αμοιβές και έξοδα
συντήρησης και επισκευής οχημάτων

100%

2420389001

Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και
επισκευών

100%

2420989001

Έξοδα για λοιπές
υπηρεσίες

100%

Άρθρο 2
Καθορισμός ύψους ποσού πάγιας
προκαταβολής ανά Υπηρεσία αρμοδιότητας
φορέων του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Καθορίζουμε το ύψος του ποσού της πάγιας προκαταβολής κάθε υπηρεσίας που ανήκει στον ειδικό Φορέα
1.017.2010000000 «Γενική Γραμματεία Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής:
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

3.000,00 €

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

3.000,00 €

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

2.800,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1.173,88€

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

2.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

25.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

2.000,00€

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

2.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

880,41 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

1.500,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

2.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1.200,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1.027,14 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

60.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

3.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

2.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

2.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΩ

3.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

2.500,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

2.500,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

2.000,00 €
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ταβολής κάθε υπηρεσίας που ανήκει στο ειδικό Φορέα
1.017.2020000000 «Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής
Πολιτικής» που αναγράφονται στο κατωτέρω πίνακα,
ως εξής:

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

15.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

4.108,58 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

3.343,27 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

2.000,00 €

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ

1.467,35 €

ΚΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1.056,49 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5.000,00 €

ΕΚΚΝ ΑΥΛΩΝΑ

1.173,88 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

7.000,00 €

ΚΑΥΦ

1.467,35 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

4.500,00 €

Ακκ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

1.027,15 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

5.941,30 €

ΚΚ ΠΑΤΡΑΣ

1.760,82 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

880,41 €

ΠΟΣΟ

ΚΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

293,47 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1.467,35 €

ΚΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

1.027,15 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10.000,00 €

ΚΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

2.934,70 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

3.000,00 €

ΑΚΚ ΑΓΙΑΣ

586,94 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ

3.000,00 €

κκ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

733,68 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1.500,00 €

ΚΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1.027,15 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

2.000,00 €

ΕΚΚΝ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

2.000,00 €

ΚΚ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

1.027,15 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

4.000,00 €

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

2.934,70 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

2.500,00 €

ΚΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

880,41 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

1.000,00 €

ΑΚΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ

1.467,35 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

2.000,00 €

ΙΑΑΑ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

4.000,00 €

ΑΚΚΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ

1.173,88 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

4.000,00 €

ΚΚ ΛΑΡΙΣΑΣ

2.347,76 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

1.467,35 €

ΚΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

293,47 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

3.521,64 €

ΚΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

645,63 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

5.000,00 €

ΚΚ ΚΩ

586,94 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

2.500,00 €

ΚΚ ΧΑΝΙΩΝ

880,41 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

4.000,00 €

ΚΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

498,90 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

3.000,00 €

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

3.000,00 €

ΚΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

1.173,88€

ΚΚ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

2.000,00 €

ΚΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

2.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ

35.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2.054,29 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

1.467,35 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

4.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

8.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

1.500,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

5.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.000,00 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

5.000,00 €

Καθορίζουμε το ύψος του ποσού της πάγιας προκα-

836,39 €

1.760,82 €
440,21 €
1.467,35 €
586,94 €

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2019

880,41 €

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

630,96 €

Οι Υπουργοί
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

Αναπληρωτής
Υπουργός
Οικονομικών

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 1058/29.03.2019
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Αριθμ. απόφ. 5
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης (τήρηση πρακτικών) για υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ" για το έτος 2019.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
και του άρθρου 49 του ν. 3584/2007.
2. Την αριθμ. 2/19657/0022/2009 (ΦΕΚ 1085/Β΄/2009)
Κ.Υ.Α. περί καθορισμού ορίων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων.
3. Τις διατάξεις του ν. 3833/2010.
4. Τον εφαρμοστικό νόμο του μεσοπρόθεσμου 3986/
2011.
5. Άρθρο 20 ν. 4024/2011.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
7. Την υπ’ αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών.
8. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του Νομικού
Προσώπου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», αποφασίζει:
και καθορίζει, για το έτος 2019, υπερωριακή απασχόληση για την υπάλληλο ΙΔΑΧ του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Κοβούση Ιωάννα κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών Γραμματέων,
επί προσθέτως προς τα κύρια καθήκοντα της θέσης της
και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και για 20 ώρες
μηνιαίως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την
τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ».
Η εν λόγω δαπάνη οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 2019 του Νομικού Προσώπου και συγκεκριμένα
τον ΚΑ:
Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης
10.6022.01
ΙΔΑΧ και πρακτικογράφου ΝΠΔΔ

ΠΟΣΟ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
2019

2.500,00

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βριλήσσια, 12 Μαρτίου 2019.
Η Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
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Αριθμ. απόφ. 4
(4)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και εργασία
κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (έως ώρα 23:00) των
Υπαλλήλων με σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός
και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων»
για το έτος 2019».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85/τ.Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 15 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98 Α΄/26-4-2013): Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας»
και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α'/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύουν
3. Τις διατάξεις του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107Α΄/
05-05-2014): «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και
άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ.1,
του άρθρου 20, του ν. 4024/2011
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του ν. 3584/
2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α'/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»,
όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 31, του ν. 4258/
2014 (ΦΕΚ 94 Α΄/14-04-2014): «Διαδικασία Οριοθέτησης
και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις
Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ
107/τ.Α'/30-05-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 79 και 284 του ν. 3463/2006
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
9. Την αριθμ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, «Παροχή οδηγιών
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για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015».
10. Το αριθμ.2/5708/0022/24-2-2012 έγγραφο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί «Υπερωριακής
Απασχόλησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/1015 /ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
13. Την αριθμ. 5889/1756/2019 (ΦΕΚ 483/τ.Β΄/
19-02-2019) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία καθιερώθηκε
η διαφορετικού ωραρίου εργασία στις υπηρεσίες του
ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Βριλησσίων».
14. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων
αναγκών του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», με σκοπό:
• την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δημοτών
• την εύρυθμη λειτουργία των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις του ΝΠΔΔ
τα οποία είναι:
- Πολιτιστικά εργαστήρια (θέατρο, ζωγραφική, μουσική, φιλαρμονική, χορωδία, χορός, χειροτεχνία, φωτογραφία κ.α.)
- 20 Αθλητικά προγράμματα (μπάσκετ, βόλλεϋ, ποδόσφαιρο, τέννις, ρυθμική, ενόργανη γυμναστική κ.α.) ήτοι
160 τμήματα και 2.500 αθλούμενα μέλη
- Φεστιβάλ θεατρικών και μουσικών παραστάσεων
- Δράσεις σε συνεργασία με την σχολική κοινότητα
- Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους πολιτιστικά εργαστήρια
- Αθλητικές εκδηλώσεις (αγώνες δρόμου υγείας, ποδηλατικός γύρος, τουρνουά, ημερίδες στίβου κ.α.) σε
συνεργασία με Ομοσπονδίες και αθλητικούς φορείς
- Υποστήριξη 10 Αθλητικών Συλλόγων
- Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων
κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στο εν λόγω ΝΠΔΔ. 15. Τον αριθμό
των υπηρετούντων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου του ΝΠΔΔ. Ήτοι:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

4

TE ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

1

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ
9
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης η δαπάνη η οποία προκαλείται, θα βαρύνει
τους κωδικούς του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του
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ΝΠΔΔ, οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με την βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Διαπιστώνουμε τη συνδρομή εποχιακών, έκτακτων
και επειγουσών αναγκών που επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση των υπηρετούντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του
ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου
Βριλησσίων» κατά τις απογευματινές ώρες, τις Κυριακές
και αργίες καθώς και τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (έως ώρα 23:00)
και εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
κατά τις απογευματινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (έως
ώρα 23:00) για τους εργαζόμενους του εν λόγω ΝΠΔΔ
για το έτος 2019, με την προβλεπόμενη από το Νόμο
αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων
υπηρεσιακών αναγκών, ως εξής:
• Για τους ανωτέρω εννέα (9) υπαλλήλους με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του ΝΠΔΔ
«Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» για απογευματινή υπερωριακή εργασία έως 120
ώρες ανά εξάμηνο, για υπερωριακή εργασία κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες έως 96 ώρες ανά εξάμηνο καθώς και εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (έως ώρα
23:00.)
Οι ανωτέρω ώρες είναι τα ανώτερα επιτρεπόμενα και
δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η εν λόγω απασχόληση, η οποία τεκμηριωμένα δεν
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εντός του ωραρίου
λειτουργίας των υπηρεσιών και η καθ' υπέρβαση εργασία και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20
του ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
θα βεβαιώνεται αναλυτικά και θα προκύπτει και από τα
μηνιαία δελτία εργασίας που θα αποστέλλονται στο Γραφείο Προσωπικού και στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπό του
οικείου Προϊσταμένου του Τμήματος του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων»,
η δε σχετική δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπό
έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 ως εξής:
ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10.6021

Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)

2.000,00

Αποζημίωση υπερωριακής
10.6022.01 απασχόλησης ΙΔΑΧ και
πρακτικογράφου ΝΠΔΔ

2.500,00

Εργοδοτικές εισφορές
10.6052.01 υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου

750,00
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15.6021

15.6022

15.6052

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ στην υπηρεσία αθλητισμού - πολιτισμού (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόματα)
Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές
ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές ΙΔΑΧ στην υπηρεσία αθλητισμού - πολιτισμού
Εργοδοτικές εισφορές
υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου ΙΔΑΧ
στην υπηρεσία αθλητισμού - πολιτισμού
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3.000,00
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Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βριλήσσια, 12 Μαρτίου 2019
Η Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ
Ι

2.000,00

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
1.500,00

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού,
θα γίνεται κάθε φορά με απόφαση της Προέδρου του
ΔΣ και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της Υπηρεσίας, κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης του Προϊσταμένου
του Τμήματος.

Στην ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19.02.2019 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 759/τ.Β΄/05.03.2019, στη σελίδα 9205,
στο 3o στίχο, εκ των κάτω, διορθώνεται η ημερομηνία:
το εσφαλμένο:
«Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2019»,
στο ορθό:
«Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2019».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

13174
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02010582903190008*

