
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων 
υλοποίησης Προγράμματος με τίτλο: «Στέγαση 
και Εργασία για τους αστέγους».

2 Ανάθεση στο ΚΕΑΟ της είσπραξης των απαιτή-
σεων του ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ από καθυστερούμενες 
εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παρο-
χές συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύν-
σεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους 
υπερημερίας, καθορισμός στοιχείων της Πράξης 
Βεβαίωσης Οφειλής και διαδικασία είσπραξης και 
ηλεκτρονικής διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών 
εντός του ΚΕΑΟ

3 Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών μετακί-
νησης κατά (20) ημέρες υπαλλήλου του Υπουρ-
γείου Υγείας.

4 Κατανομή για τον αναδιορισμό υπαλλήλου στον 
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης.

5 Διαπιστωτική πράξη για την υπαγωγή των Περιφε-
ρειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, 
στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονά-
δας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμ-
βάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυ-
τών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/
2016 (Α΄147).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   οικ. 60134/786 (1)
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων 

υλοποίησης Προγράμματος με τίτλο: «Στέγαση 

και Εργασία για τους αστέγους».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δωδέκατου του 

ν. 4506/2017 ανανέωση - τροποποίηση -κωδικοποίηση 
της σύμβασης «περί παροχής ειδικής άδειας εκμετάλ-
λευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού 
Δημοσίου στη πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής 
θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών 
γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισμένων 
αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας δια της κατα-
σκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλ-
λευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών 
πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυ-
μία: ΕΛΛΑΣ SAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 191).

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).

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής δι-
αχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(Α΄ 143).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 
6 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για 
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» (Α΄ 129).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).

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

7. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

8. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

9. Την υπ’ αριθμ. Υ28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2168), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ70/11-11-2015 απόφαση 
του Πρωθυπουργού (Β΄ 2441) και με την υπ’ αριθμ. Υ43/
3-5-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 1510).

10. Την υπ’ αριθμ. 6548/7-12-2017 «Αίτημα Χρηματο-
δότησης του ΕΙΕΑΔ με ποσό 5.000.000€ για το σχεδια-
σμό, υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση του προγράμ-
ματος για την ομάδα των αστέγων».

11. Την υπ’ αριθμ 60117/11831/15.12.2017 απόφαση 
ανάληψης δέσμευσης.

12. Την υπ’ αριθμ. 59561/689 εισηγητική έκθεση της 
προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ποσού ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ 
(€ 5.000.000), η οποία θα βαρύνει τον Φ. 33-220, ΚΑΕ 
2559, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Αρχή Διαχείρισης - Δικαιούχοι Φορείς

1. Το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέ-
γους», εφεξής Πρόγραμμα, υλοποιείται σε Δήμους με 
πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της τελευταίας απογραφής.

2. Ως Αρχή Διαχείρισης του Προγράμματος με τίτλο 
«Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» ορίζεται το 
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΕΙΕΑΔ).

3. Δικαιούχοι Φορείς που έχουν τη δυνατότητα να υπο-
βάλουν Αιτήσεις για την χρηματοδότηση Σχεδίων, μόνοι 
τους ή συνεργαζόμενοι, είναι:

– Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.
– Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενα 

από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
3. Ο Δικαιούχος Φορέας συμπράττει, για τους σκοπούς 

υλοποίησης του Σχεδίου, με Διαχειριστή Φορέα, ο οποίος 
δύναται να είναι Αναπτυξιακή Επιχείρηση Οργανισμού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού ή Κοινωφελής Δη-

μοτική Επιχείρηση ή Πιστοποιημένο από το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης σύμφωνα με το ν. 2646/1998 (Α΄ 236) Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που αποδεδειγμένα δρα-
στηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών για την ομάδα-
στόχο. Ο Δικαιούχος Φορέας διατηρεί την αποκλειστική 
αρμοδιότητα της υποβολής όλων των απαραίτητων δι-
καιολογητικών και εκθέσεων προς την Αρχή Διαχείρισης 
του άρθρου 6 και την ευθύνη της συνολικής υλοποίησης 
του Σχεδίου, συνυπογράφοντας όλες τις δαπάνες του 
έργου.

Άρθρο 2
Ωφελούμενοι

Το Πρόγραμμα στοχεύει σε:
– Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινω-

νικούς Ξενώνες Αστέγων ή Υπνωτήρια.
– Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως 

άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο, από τις κοινωνικές 
υπηρεσίες των Δήμων.

– Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών 
θυμάτων βίας.

– Άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προ-
στασίας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
τους, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κα-
τοικία.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά Ένταξης 
Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατ’ ελάχιστον, 
ώστε οι ωφελούμενοι να ενταχθούν στο Πρόγραμμα 
είναι τα εξής:

– Βεβαίωση διαμονής σε Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρό-
νιας Φιλοξενίας, Υπνωτήριο ή Ξενώνα Γυναικών θυμά-
των βίας ή Δομή Παιδικής Προστασίας ή βεβαίωση από 
την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ότι ο ωφελούμενος 
διαβιεί στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καλύματα.

– Έκθεση του Κοινωνικού Λειτουργού των ανωτέρω 
δομών ή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου που τεκ-
μηριώνει τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα.

–  Έκθεση αξιολόγησης από Κοινωνικό Λειτουργό του 
Δικαιούχου Φορέα.

Ο Δικαιούχος Φορέας φέρει την αποφασιστική αρμοδι-
ότητα για την ένταξη του ωφελούμενου στο πρόγραμμα.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες ενεργειών

1. Ορίζονται δύο κατηγορίες ενεργειών που καλύπτο-
νται από το Πρόγραμμα: Ενέργειες Στέγασης και Ενέρ-
γειες Εργασιακής Επανένταξης.

Α. Ενέργειες Στέγασης
Ως Ενέργειες Στέγασης ορίζονται οι κάτωθι:
– Κάλυψη ενοικίου έως του ποσού των 180 ευρώ μη-

νιαίως για έναν (1) ωφελούμενο, έως 240 ευρώ μηνιαίως 
για δύο (2) ωφελούμενους και έως 300 ευρώ μηνιαίως 
για τρεις (3) ή περισσότερους ωφελούμενους.

– Δαπάνες οικοσκευής έως του ποσού των 750€ άπαξ 
για έναν (1) ωφελούμενο, 900€ άπαξ για δύο (2) ωφελού-
μενους και 1.000€ άπαξ για τρεις (3) ή περισσότερους 
ωφελούμενους.
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– Λειτουργικές δαπάνες έως του ποσού των 750€ άπαξ 
για έναν (1) ωφελούμενο, 900€ άπαξ για δύο (2) ωφελού-
μενους και 1.000€ άπαξ για τρεις (3) ή περισσότερους 
ωφελούμενους.

Β. Ενέργειες Εργασιακής Επανένταξης
Ως ενέργειες Εργασιακής Επανένταξης ορίζονται οι 

κάτωθι:
– Ενέργειες που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής 

εμπειρίας και στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν 
όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ως ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται το ποσό που 
αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού, 
όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με 
τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου 
και εργοδότη).

– Ενέργειες που αφορούν στην υποστήριξη για τη 
δημιουργία επιχείρησης ή στην δυνατότητα αυτοαπα-
σχόλησης ή στη δημιουργία μικρής επιχειρηματικής ή 
αγροτικής μονάδας.

Ως ποσό χρηματοδότησης για ενέργειες που αφορούν 
στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ορίζεται το 
ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο θα παρέ-
χεται με τη διαδικασία του εργόσημου. Ως ποσό χρημα-
τοδότησης για ενέργειες που αφορούν στην επιχειρημα-
τική δραστηριότητα ή την αυτοαπασχόληση ορίζεται η 
επιδότηση ενοικίου επαγγελματικού χώρου ή αγροτικού 
τεμαχίου και η αγορά του βασικού εξοπλισμού, συνολικά 
μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ.

2. Σε περίπτωση συνεταιρισμού ή σύστασης εταιρίας ή 
σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή άλ-
λης επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα αναλάβουν 
από κοινού ωφελούμενοι, απαιτείται ειδική έγκριση από 
την Αρχή Διαχείρισης του άρθρου 6, η οποία θα αποφα-
σίσει και για το συνολικό ποσό επιχορήγησης, μετά την 
υποβολή του σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.

3. Με απόφαση της Αρχής Διαχείρισης του άρθρου 6 
τα όρια της παρ. 1 δύναται να τροποποιούνται, ανάλογα 
με τις ανάγκες του ωφελούμενου και μετά από αιτιολο-
γημένο αίτημα του Δικαιούχου Φορέα.

4. Κανένα Σχέδιο δεν πρέπει να έχει ενταχθεί σε άλλη 
πηγή χρηματοδότησης για το ίδιο διάστημα.

5. Το ύψος των λειτουργικών δαπανών για κάθε Σχέδιο 
συναρτάται με τον αριθμό των ωφελούμενων που θα 
ενταχθούν σε αυτό και εξειδικεύεται περαιτέρω στην 
πρόσκληση.

Άρθρο 5 
Διαδικασία Επιλογής

1. Εντός δύο (2) μηνών από την δημοσίευση της πα-
ρούσας, η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας 
της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδί-
δει Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης 
Σχεδίων, στην οποία θα εξειδικεύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα.

2. Η επιλογή των Αιτήσεων Χρηματοδότησης γίνεται 
από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται 
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καταπολέμησης 
της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Προϊστά-
μενο του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης της 

ίδιας Διεύθυνσης και τον Προϊστάμενο της Διαχειριστι-
κής Αρχής του ΕΙΕΑΔ, με τους αναπληρωτές τους.

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει σε έλεγχο τυπι-
κών και ουσιαστικών στοιχείων του Σχεδίου, όπως αυτά 
θα προσδιοριστούν στην Πρόσκληση. Κάθε Δικαιούχος 
Φορέας δύναται να υποβάλλει μια Αίτηση Χρηματοδό-
τησης σύμφωνα με την Πρόσκληση που θα δημοσιευθεί 
και θα εξειδικεύει τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης 
στο Πρόγραμμα.

4. Η υλοποίηση των Σχεδίων ξεκινάει μετά την υπο-
γραφή Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, της Αρχής Διαχείρισης και του Δικαιούχου 
Φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 6 
Παρακολούθηση του προγράμματος

1. Για την παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης του 
προγράμματος συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρα-
κολούθησης, η οποία αποτελείται από δύο (2) υπαλλή-
λους της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και έναν (1) υπάλληλο του ΕΙΕΑΔ, με 
τους αναπληρωτές τους.

2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι υπεύθυνη για 
τη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης του 
προγράμματος, τη σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών 
προόδου του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου 
καθώς και τη σύνταξη της έκθεσης ολοκλήρωσης του 
προγράμματος. Όλες οι αναφορές υποβάλλονται στο 
Δικαιούχο Φορέα και στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται να διενεργεί 
τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους στις εγκαταστάσεις που 
πραγματοποιείται το πρόγραμμα για την επαλήθευση 
της προόδου υλοποίησης του σύμφωνα με σχέδιο δρά-
σεων του προγράμματος.

Άρθρο 7 
Χρηματοδότηση του Προγράμματος

1. Για την υλοποίηση του Προγράμματος, χρηματοδο-
τοτείται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου 
Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) με το ποσό των πέντε εκατομμυρίων 
(5.000.000) ευρώ.

2. Η χρηματοδότηση καλύπτει το κόστος υλοποίησης 
του Προγράμματος για το έτος 2018. Το συνολικό ποσό 
για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος καταβάλλεται 
εντός του 2017 και κατατίθεται σε λογαριασμό ταμεια-
κής διαχείρισης της Τραπέζης της Ελλάδος, του ΕΙΕΑΔ. 
Η κίνηση του λογαριασμού παρακολουθείται διακριτά 
από τις υπηρεσίες του ΕΙΕΑΔ και οι πληρωμές για την 
υλοποίηση του προγράμματος πρέπει να αποδεικνύ-
ονται μέσω της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού.

3. Πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμμα-
τος, το ΕΙΕΑΔ καταρτίζει και υποβάλλει στο Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης τεκμηριωμένο αίτημα για την έγκριση χρήσης 
διαθεσίμων από τον τηρούμενο λογαριασμό του Προ-
γράμματος στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία επιτρέ-
πεται μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
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Το αίτημα συνοδεύεται με το αναλυτικό σχέδιο δράσεων 
του Προγράμματος, στο οποίο αναλύονται οι επί μέρους 
ενέργειες, η αντίστοιχη δαπάνη των ενεργειών που βα-
ρύνουν τους εμπλεκόμενους φορείς και το χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησής τους.

4. Το αναλυτικό σχέδιο δράσεων του Προγράμματος 
και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του δύνανται να 
επικαιροποιείται από το ΕΙΕΑΔ ενημερώνοντας τις υπη-
ρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου 
Οικονομικών.

5. Οι δαπάνες για την υλοποίηση του Προγράμματος 
και των επί μέρους ενεργειών εγγράφονται στον προ-
ϋπολογισμό του ΕΙΕΑΔ στους αντίστοιχους Κωδικούς 
Αριθμούς Εξόδων και παρακολοθούνται διακριτά.

6. Εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του Προ-
γράμματος, συντάσσεται έκθεση από την Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης, με τα απολογιστικά στοιχεία του οικο-
νομικού και φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, 
προκειμένου να επιστραφούν τυχόν αδιάθετοι πόροι 
είτε στο τακτικό αποθεματικό είτε σε ειδικό κωδικό του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα,15 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και  Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΑΤ10/Φ.51020/52350/798 (2)
Ανάθεση στο ΚΕΑΟ της είσπραξης των απαιτήσε-

ων του ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ από καθυστερούμενες ει-

σφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές 

συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων 

αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημε-

ρίας, καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίω-

σης Οφειλής και διαδικασία είσπραξης και ηλε-

κτρονικής διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών 

εντός του ΚΕΑΟ

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),

β) του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (ΦΕΚ Α΄ 210),

γ) της αριθμ. οικ.: 44549/Δ9.121193/8-10-2015 από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 2169),

δ) της παρ. 4ε του άρθρου 29 του ν.  4325/2015 
(ΦΕΚ Α΄ 47).

2. Την 390/8-7-2015 σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕ-
ΑΥΦΕ -ΝΠΙΔ.

3. Τα από 9716/25-8-2015 και 9702/25-10-2017 έγγρα-
φα του ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ.

4. To αριθμ. 53909/1988/16.11.2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης 
ΝΠΔΔ, σύμφωνα με το οποίο από την απόφαση αυτή δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, επειδή η είσπραξη και ηλεκτρονική διαχείριση 
των απαιτήσεων θα πραγματοποιηθούν εντός των ήδη 
οργανωμένων δομών του ΚΕΑΟ, έναντι προκαταβαλλό-
μενου αντιτίμου, αποφασίζουμε:

1. Ανατίθεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών (ΚΕΑΟ) η είσπραξη των απαιτήσεων του Τα-
μείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμα-
κευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) -ΝΠΙΔ από εισφορές και 
αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές, σε περίπτωση 
ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησης τους 
συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών 
από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας, κατά τις 
διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 
(ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).

2. Τα στοιχεία της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για 
την είσπραξη των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της 
παρούσας είναι αυτά που ορίζονται στην απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας αριθμ. Φ.80000/οικ. 23795/791/5-8-2013 (Β΄ 2124).

3. Η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρι-
σης εντός του ΚΕΑΟ των απαιτήσεων της παραγράφου 
1 της παρούσας γίνεται σύμφωνα με την απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας αριθμ. Φ.80000/οικ.25379/312/29-8-2013 (Β΄ 2699) 
και του άρθρου 33 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32) με τις 
εξής αποκλίσεις:

α) για τις Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής που διαβιβάζο-
νται από το ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ στο ΚΕΑΟ δεν συντάσσεται 
χρηματικός κατάλογος,

β) η διαβίβαση των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής 
από το ΤΕΑΥΦΕ - ΝΓΠΔ προς το ΚΕΑΟ γίνεται εντός των 
προθεσμιών που προβλέπει η απόφαση Φ.80000/οικ. 
25379/312/29-8-2013 από την οριστικοποίηση του τίτ-
λου που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 
4.β του άρθρου 29 του ν. 4325/2015,

γ) κατά τον διαχωρισμό των Οφειλών του ΤΕΑΥΦΕ - 
ΝΠΙΔ και τον προσδιορισμό των μέτρων αναγκαστικής 
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είσπραξης από το ΚΕΑΟ λαμβάνονται υπόψη και τα κρι-
τήρια που προτείνει το ΔΣ του ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ στο ΚΕΑΟ.

4. Η αποζημίωση του ΚΕΑΟ για την ανάληψη είσπρα-
ξης των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας 
υπολογίζεται προϋπολογιστικά και προκαταβάλλεται 
από το ΤΕΑΥΦΕ - ΝΠΙΔ, με αναλογική εφαρμογή του 
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 101 
του ν. 4172/2013.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ.      Α1α/74306 (3)
Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών μετακί-

νησης κατά (20) ημέρες υπαλλήλου του Υπουρ-

γείου Υγείας.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρα-

γράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Περί δαπανών 
μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» (ΦΕΚ 94/
Α΄/14-08-2015),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005),

β) του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονο-
μίας- Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημο-
σιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010),

γ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (ΦΕΚ 40/Α΄/23-9-2015),

δ) του π.δ. 106/2014 « Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΦΕΚ 173/Α΄/
28-8-2014).

2. Τις αποφάσεις:
α) αριθμ. 2/73/ΔΕΠ/14-01-2016 απόφαση του Ανα-

πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Περί δικαιολογητι-
κών αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των 
δαπανών των μετακινούμενων υπαλλήλων» (ΦΕΚ 20/
Β΄/14-01-2016),

β) αριθμ. 2/23539/0022/26-4-2002 «Περί καθορισμού 
ανώτατου ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας για εκτέ-
λεση υπηρεσίας υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας» (ΦΕΚ 628/Β΄/22-5-2002),

γ) την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.35014/09-05-2017 υπουρ-
γική απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο-
γραφής «’’Με εντολή Υπουργού’’ στους Προϊσταμένους 
των Γενικών Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου 
Υγείας». (ΦΕΚ1687/Β΄/16-05-2017),

δ) την υπ’ αριθμ. Α1 α/73792/03-10-2017 εντολή με-
τακίνησης του Νικόλαου Μίχου με στοιχεία ΑΔΑ: ΩΝΑ-
3465ΦΥΟ-ΥΞΒ,

ε) το υπ’ αριθμ. Γ. ΕΚΕΠΥ/3051/03-10-2017 έγγραφο 
του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.), 
σχετικά με επέκταση επιτρεπόμενων ημερών ταξιδιών 
για εκτέλεση υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

1. Την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών με-
τακίνησης, πέραν των εξήντα (60) ημερών, μέχρι του 
οποίου επιτρέπεται να μετακινείται εκτός έδρας, για υπη-
ρεσιακούς λόγους ο Νικόλαος Μίχος, Ιατρός Δημόσιας 
Υγείας ΕΣΥ, υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας ο οποίος 
έχει οριστεί ως υπεύθυνος σχεδιασμού και οργάνωσης 
ασκήσεων ετοιμότητας στα Νοσοκομεία της χώρας, κατά 
είκοσι (20) ημέρες για το έτος 2017.

2. Η αιτούμενη αύξηση του ανωτέρω ορίου, κρίνεται 
απαραίτητη, δεδομένης της ανάγκης του Εθνικού Κέ-
ντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) να σχεδιάζει, να 
οργανώνει και να αποτιμά ασκήσεις ετοιμότητας στα 
Νοσοκομεία όλης της χώρας κατ’ εφαρμογή των Επιχει-
ρησιακών Σχεδίων «ΠΕΡΣΕΑΣ» και «ΣΩΣΤΡΑΤΟΣ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υγείας

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

    Αριθμ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./165/41124 (4)
Κατανομή για τον αναδιορισμό υπαλλήλου στον 

Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 2 και 3 και του άρ-

θρου 11, παρ. 5, του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνι-
κής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010),
όπως ισχύουν και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 
104 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Τις διατάξεις του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α΄/1994), 
όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουρ-
γείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26/Α΄/09-02-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

6. Το υπ’ αριθμ. Ρ00/862/27-11-2017 έγγραφο του 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή της Μαρινίδου Μαρίας, κατηγορίας 
TE Διοικητικού - Λογιστικού στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άριθ. 21 του ν. 3528/2007(ΦΕΚ 26/Α΄/
09-02-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει, κατόπιν απόφασης του Υπηρεσι-
ακού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ (αριθμ. συνεδρίασης 3/08-
11-2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

Αριθμ.     23200 (5)
Διαπιστωτική πράξη για την υπαγωγή των Πε-

ριφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Του-

ρισμού, στην έννοια της «χωριστής επιχειρησι-

ακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη 

σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κα-

τηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο 

β΄ του ν. 4412/2016 (Α΄147).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
2. Του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄147).

3. Του ν.  4506/2017, άρθρο πέμπτο « Αντικατάσταση 
του άρθρου 11 του π.δ. 127/2017 (Α΄ 157), «Άρθρο 11 
Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Α΄191).

4. Του ν.  4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/

ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Α΄143), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10, παρ. 23 του 
ν. 4337/2015 (Α΄129).

5. Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ-
χου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 
(Α΄247).

6. Του ν.  2859/2000 «Κώδικας φόρου προστιθέμενης 
αξίας» (Α΄248) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Του άρθρου 12 του ν. 3833/11-03-2010 «Προστασία 
της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμε-
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40).

8. Του ν.  3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» 
(Α΄112).

10. Του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Του-
ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄187) και 
όπως ισχύει.

11. Του π.δ. 80 « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄145).

12. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Του-
ρισμού» (Α΄ 157).

13. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση Υπουργείου Του-
ρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 208).

14. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210).

15. Της υπ’ αριθμ. 75555/289/06.07.2017 κοινής 
υπουργικής απόφασης « Καθορισμός κριτηρίων υπαγω-
γής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας 
ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της 
ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, 
παρ. 2, εδάφιο β΄ του ν. 4412/2016 (Β΄ 2336).

Β. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε ότι υπάγονται στην έννοια της «χω-
ριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης 
για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κα-
τηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του 
ν. 4412/2016 (Α΄147) και της υπ’ αριθμ. 75555/289/2017 
(Β΄2336) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, οι παρακάτω υπαγόμενες στο Υπουργείο 
Τουρισμού διοικητικές μονάδες του ειδικού φορέα (45/110):

Α. Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε) 
Β. Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Γ. Σχολές 
Ξεναγών Δ. Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού(Π.Υ.Τ.)

2. Στις ως άνω υπό στοιχεία Α-Δ διοικητικές μονάδες 
του Υπουργείου Τουρισμού έχουν μεταβιβαστεί και 
ασκούνται αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» 
(Α΄157), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πέμπτο 
του ν. 4506/2017 (Α΄191), από τις οποίες τεκμαίρεται ότι:

α) διαθέτουν σημαντικό βαθμό αυτοτελούς διοικη-
τικής ικανότητας, δηλαδή σχεδιάζουν, αποφασίζουν, 
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συνάπτουν και υλοποιούν δημόσιες συμβάσεις προμη-
θειών, αγαθών έργων, μελετών και υπηρεσιών,

β) διαθέτουν σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτο-
τέλειας, δηλαδή έχουν στη διάθεσή τους τις πιστώσεις 
που απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση δημο-
σίων συμβάσεων, προμηθειών, αγαθών, έργων, μελετών 
και υπηρεσιών.

3. Οι Προϊστάμενοι των εν λόγω οργανικών μονάδων, 
λειτουργούν ως δευτερεύοντες διατάκτες, διαχειρίζονται 
τις πιστώσεις που τίθενται στη διάθεσή τους κατ’ εντολή 

του κυρίου διατάκτη και μεταβιβάζονται με επιτροπικά 
εντάλματα στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Επο-
πτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017

Η Υπουργός

  ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ60776 Τεύχος Β’ 4545/21.12.2017
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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