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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 16987 (1)
Όροι παροχής οικονομικού βοηθήματος σε αι-
τούντες διεθνή προστασία - έτος 2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-

σης και Ασύλου» (Α΄ 4).
2. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-

ρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).
3. Το π.δ 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιο-

τήτων μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10).

4. Το π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου» (Α΄ 34).

5. Το άρθρο 114 του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προ-
στασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 169), όπως τροποποιή-
θηκε με το άρθρο 111 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).

6. Το άρθρο 24 Α του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτή-
σεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία 
(αναδιατύπωση L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - 
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/
ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισό-
δου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο 
ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών 
ασύλου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 5 του ν. 4587/2018 (Α΄218).

7. Τον ν. 4375/2016 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπη-
ρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με 
τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» 
(L 180/29.6.2013) διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51).

8. Τον ν. 412/1947 «Περί κυρώσεως Συμβάσεως περί 
προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών» (Α΄ 218).

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονι-
σμός για την Προστασία Δεδομένων) και το ν. 4624/2019 
«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή-
ρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώ-
πων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 137).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί μέσω κοι-
νοτικής χρηματοδότησης, σύμφωνα με την απόφαση 
έγκρισης χρηματοδότησης υπ’ αρ. ΗOME/2019/AMIF/
AG/EMAS/0106.

11. Την υπ’ αρ. 5954/15.06.2020 εισήγηση της ΓΔΟΥ/
ΥΜΑ, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του εκτελούμενου προϋπολογισμού, τακτικού και 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

α) «πρόγραμμα» είναι το «ESTIAII-CBI: Πρόγραμμα 
παροχής οικονομικής βοήθειας για την αντιμετώπιση 
των βασικών αναγκών διαβίωσης των αιτούντων διε-
θνή προστασία στην Ελλάδα» (“ESTIAIICBI-Provision of 
Multi Purpose Cash Grants to address basic needs of 
asylum-seekers in Greece”), που υλοποιεί η Υ.Α./Ο.Η.Ε. 
με έκτακτη χρηματοδότηση από την Ευρ. Επιτροπή (DG 
HOME, AMIF/EMAS),

β) «υπεύθυνος του προγράμματος» είναι η Ύπατη Αρ-
μοστεία του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες (Υ.Α./Ο.Η.Ε.), η 
οποία φέρει την ευθύνη υλοποίησής του με ίδια μέσα ή 
μέσω εταίρων υλοποίησης,

γ) «εταίροι υλοποίησης» είναι τρίτα μέρη με τα οποία 
συμβάλλεται ο υπεύθυνος του προγράμματος για την 
υλοποίησή του,

δ) «ωφελούμενοι του προγράμματος» ή «ωφελούμε-
νοι» είναι:

δα)οι ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία κατά τις 
παρ. 1, 2 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4636/2019, με την 
εξαίρεση όσων τελούν υπό κράτηση για οποιονδήποτε 
λόγο και

δβ) οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που κατά την 
ενηλικίωση τους διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ασυ-
νόδευτων ανηλίκων ή διαμένουν σε θέσεις προσωρινής 
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, για διάστημα τριών 
μηνών από την αποχώρησή τους από τις παραπάνω θέ-
σεις,

ε) «μέλη της οικογένειας» είναι αυτά που ορίζονται 
στην περ. Θ΄ του άρθρου 2 του ν. 4636/2019, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά βρίσκονται στην ελληνική επικρά-
τεια σε σχέση με την αίτηση διεθνούς προστασίας και 
εφόσον η οικογένεια υπήρχε ήδη στη χώρα καταγωγής,

στ)«αρμόδια αρχή υποδοχής» είναι η Διεύθυνση Προ-
στασίας Αιτούντων Άσυλο της Γενικής Γραμματείας Με-
ταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής, η οποία επιβλέπει την τήρηση των όρων 
της παρούσας κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 2
Παροχή οικονομικού βοηθήματος
υπό το πρόγραμμα

1. Το οικονομικό βοήθημα συνίσταται σε ένα σταθερό 

ποσό που παρέχεται στους ωφελούμενους σε μηνιαία 
βάση μέσω προπληρωμένης, ηλεκτρονικής, επαναφορ-
τιζόμενης κάρτας, με σκοπό την αντιμετώπιση βασικών 
αναγκών διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, προσωπικής 
υγιεινής, τηλεπικοινωνιών, μετακινήσεων εντός του τό-
που διαμονής και βασικές σχολικές και φαρμακευτικές 
δαπάνες.

2. Η προμήθεια της κάρτας, η διανομή και η πίστωση 
των καρτών με το οικονομικό βοήθημα πραγματοποιεί-
ται από τον υπεύθυνο του προγράμματος, κατόπιν περι-
οδικού ελέγχου ότι οι ωφελούμενοι πληρούν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα. 
Οι ωφελούμενοι έχουν την υποχρέωση να εμφανίζονται 
για την πραγματοποίηση του εν λόγω ελέγχου.

3. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος μαζί με τα μέλη 
της οικογένειάς τους, όπως τα μέλη αυτά ορίζονται στην 
περ. Θ΄ του άρθρου 2 του ν. 4636/2019, αποτελούν τις 
ωφελούμενες μονάδες, στις οποίες αντιστοιχεί κατά κα-
νόνα μία κάρτα, εκτός εάν ο υπεύθυνος του προγράμ-
ματος κατόπιν σχετικής αξιολόγησης προβαίνει στην 
έκδοση επιπλέον καρτών και για άλλα άτομα της μονά-
δας, για λόγους προστασίας και κατόπιν έγκρισης της 
αρμόδιας αρχή υποδοχής.

4. Η ανάληψη μετρητών επιτρέπεται έως του ποσο-
στού 20% του μηνιαίου οικονομικού βοηθήματος.

5. Κάθε ενημέρωση ή ειδοποίηση σχετικά με το οικο-
νομικό βοήθημα πραγματοποιείται σε γλώσσα που οι 
ωφελούμενοι κατανοούν.

Άρθρο 3
Ύψος οικονομικού βοηθήματος

1. Το ύψος του οικονομικού βοηθήματος κυμαίνεται 
ανάλογα με τον αριθμό των μελών της ωφελούμενης 
μονάδας και διακρίνεται σε πλήρες και μερικό. Το μερι-
κό οικονομικό βοήθημα καταβάλλεται στους ωφελού-
μενους που διαμένουν σε θέσεις στέγασης στις οποίες 
παρέχεται σίτιση.

2. Το ύψος του πλήρους οικονομικού βοηθήματος κυ-
μαίνεται ως εξής:

α. 150,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα ενός ατόμου,
β. 320,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα δύο έως τριών 

ατόμων,
γ. 420,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα τεσσάρων 

έως πέντε ατόμων,
δ. 490,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα έξι ατόμων 

και άνω.
3. Το ύψος του μερικού οικονομικού βοηθήματος κυ-

μαίνεται ως εξής:
α. 75,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα ενός ατόμου,
β. 160,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα δύο έως τριών 

ατόμων,
γ. 210,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα τεσσάρων 

έως πέντε ατόμων,
δ. 245,00 ευρώ για ωφελούμενη μονάδα έξι ατόμων 

και άνω.

Άρθρο 4
Διακοπή και περιορισμός
οικονομικού βοηθήματος

Για τον περιορισμό, τη διακοπή ή την τυχόν ανανέωση 
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του οικονομικού βοηθήματος εφαρμόζονται οι διατά-
ξεις του άρθρου 57 του ν. 4636/2019, όπως κάθε φορά 
ισχύουν.

Άρθρο 5
Τερματισμός οικονομικού βοηθήματος

1. H παροχή του οικονομικού βοηθήματος τερμα-
τίζεται αυτοδίκαια εντός τριάντα (30) ημερών από τη 
γνωστοποίηση, στον Υπεύθυνο του Προγράμματος, της 
επίδοσης απόφασης χορήγησης διεθνούς προστασίας 
ή τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης 
διεθνούς προστασίας.

2. Για την προστασία της οικογενειακής ενότητας, η 
προθεσμία της παρ. 1 εκκινεί από την γνωστοποίηση 
έκδοσης απόφασης επί της αίτησης διεθνούς προστα-
σίας για όλα τα μέλη της οικογένειας.

3. Το οικονομικό βοήθημα τερματίζεται άμεσα όταν 
ο ωφελούμενος παραιτείται ρητά από την αίτηση διε-
θνούς προστασίας κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης 
στον Υπεύθυνο του Προγράμματος.

4. Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος και οι Εταίροι 
Υλοποίησης υποχρεούνται στην πιστή εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος και οφείλουν να γνωστοποι-
ούν άμεσα στην αρμόδια Αρχή Υποδοχής οποιαδήποτε 
παραβίαση της παρούσας.

Άρθρο 6
Παράταση παροχής οικονομικού βοηθήματος

1. Η παροχή του οικονομικού βοηθήματος παρατεί-
νεται για διάστημα δύο (2) μηνών από την επίδοση της 
απόφασης χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασί-
ας, κατά το άρθρο 82 ν. 4636/2019, σε οικογένειες, μέ-
λος των οποίων αντιμετωπίζει πολύ σοβαρούς λόγους 
υγείας, που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

2. Για τις ωφελούμενες σε προχωρημένη (από την 32η 
εβδομάδα κύησης και εντεύθεν) ή επαπειλούμενη εγκυ-
μοσύνη και σε κατάσταση λοχείας, και για τα μέλη της 
οικογένειάς τους, η παροχή του βοηθήματος τερματίζε-
ται κατά τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών από τον τοκετό.

3. Με απόφαση της αρμόδιας Αρχής Υποδοχής δύνα-
ται το οικονομικό βοήθημα να παρέχεται κατ’ εξαίρεση 
για διάστημα έως τριών μηνών σε δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εξέτασης 
της αίτησής τους δεν ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα, 
και στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν λόγοι ευα-
λωτότητας.

4. Με την παρέλευση των χρονικών διαστημάτων που 
προβλέπονται στις ως άνω παραγράφους, ο τερματισμός 
των παροχών επέρχεται αυτοδίκαια.

Άρθρο 7
Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις

1. Η καταβολή οικονομικού βοηθήματος σε ωφελού-
μενους που, κατά τον χρόνο δημοσίευσής της παρούσας 
το λαμβάνουν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
έξι μηνών από την επίδοση της απόφασης χορήγησης 
διεθνούς προστασίας, τερματίζεται αυτοδίκαια. Εξαιρού-
νται οι ωφελούμενες σε προχωρημένη ή επαπειλούμενη 
εγκυμοσύνη και σε κατάσταση λοχείας και τα μέλη της 

οικογένειάς τους, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών 
από τον τοκετό, καθώς.

2. Έως την έναρξη ισχύος των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 
της παρούσας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 3 και 4 
του άρθρου 3 της υπ’ αρ. οικ. 6382/2019 απόφαση του 
Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.

3. Η παρούσα υπουργική απόφαση αφορά παροχές 
προς ωφελούμενους έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας άρχεται από τη 
δημοσίευσή της, εκτός από αυτές της παρ. 4 του άρθρου 
2, οι οποίες ισχύουν από την 1η Δεκεμβρίου 2020, κα-
θώς και αυτές των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3, οι οποίες 
ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 79255 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-

νής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυρι-

ακών για ένα (1) άτομο του Τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολι-

τικής Προστασίας της Π.Ε. Φλώρινας της Περι-

φέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Β΄ εξάμηνο 

του 2020.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης" (A΄ 87).

2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
3. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 

ένα (1) υπάλληλο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Φλώρινας για τον σχεδιασμό και 
οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ετοιμότητας. αντιμε-
τώπισης και αποκατάστασης καταστροφών, την αντι-
μετώπιση όλων των εκτάκτων καιρικών φαινομένων 
(πλημμύρες, κατολισθήσεις, χιονοπτώσεις κ.τ.λ.) καθώς 
και την εφαρμογή του ετήσιου σχεδιασμού Πολιτικής 
Προστασίας για τα μέτρα και τις δράσεις που θα εφαρ-
μόζονται σε επίπεδο Περιφέρειας.

4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
1150 ευρώ, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ 072 των 
ΚΑΕ 0511 (550,00 ευρώ) και 0512 (600,00 ευρώ) σε βάρος 
του προϋπολογισμού του έτους 2020 για την πληρωμή 
των υπερωριών του ανωτέρω υπαλλήλου.

5. Την υπ’ αρ. οικ.208186/19-12-2019 απόφαση Περι-
φερειάρχη "Καθιέρωση ωραρίου σε 24ωρη βάση καθώς 
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 
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για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυ-
τικής Μακεδονίας (Β΄ 5136), αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών) για τον 
παρακάτω υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
της Π.Δ. Μακεδονίας για το Β' εξάμηνο του 2020,μέχρι 120 απογευματινές ώρες και μέχρι 96 ώρες για νυχτερινές, 
εξαιρέσιμες και Κυριακές.

Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας

Αριθμός 
Υπαλλήλων Σύνολο ωρών

Ώρες 
απογευματινής 
εργασίας (120)

Ώρες νυχτερινής 
εργασίας (48)

Ώρες Εξαιρ. 
Ημερών και 

Κυριακών (48)
1 216 120 48 48

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Φλώρινα, 12 Ιουνίου 2020

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 246 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του Ει-

δικού Συμβούλου-Συνεργάτη του Δημάρχου Αγί-

ων Αναργύρων Καματερού, για το Β΄εξάμηνο του 

2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει με τον ν. 4555/2018 (Α΄ 133) - Πρόγραμμα 
Κλεισθένης.

2. Τα άρθρα 1-18 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών,διατάξεις για τη ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση,συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α΄ 134).

3. Το άρθρο 176 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143).
4. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
5. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107).
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες επίλυσης θεμάτων από τον 

ειδικό σύμβουλο-συνεργάτη του Δήμαρχου σε συνεργα-
σία με τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργα-
σίας μέχρι 22η ώρα για το β΄ Εξάμηνο 2020,πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου για έναν (1) Ειδικό Σύμβουλο-
Συνεργάτη του Δημάρχου ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

1 120

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
από τη λήξη του κατά περίπτωση ωραρίου μέχρι την 
22η ώρα, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 120 ώρες ανά 
εξάμηνο. Ο αριθμός των ωρών καθορίζεται στα όρια των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2020. Από την 
απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 
του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 με τίτλο:

K.A 00.6032.0001 με τίτλο «Αποζημίωση για εργασία 
ειδικών συνεργατών» ποσού 1.800,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άγιοι Ανάργυροι, 5 Ιουνίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΣΤΑΥΡΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ

I

      Αριθμ. απόφ. 385 (4)

Καθιέρωση απογευματινής εργασίας με αποζημί-

ωση καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 

των υπαλλήλων, για την αντιμετώπιση έκτακτων 

υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2020 .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, “Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α΄ 87).

2. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 καθώς και το άρθρο 
176 του ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” (Α΄ 176).

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για 
εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - 
Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου», σύμφωνα με τις οποίες:

• Η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέ-
πεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

• Για τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού η απόφαση καθιέρω-
σης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Δήμαρχο η 
το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.
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• Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθμός των υπάλ-
ληλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπόμενης της επιβάρυν-
σης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

• Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) 
εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:

• Για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν 
είκοσι (120) ανά υπάλληλο.

4. Την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 με τις 
οποίες ορίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής του νόμου καλύ-
πτει τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς δημόσιους 
υπαλλήλους, καθώς και τους υπαλλήλους με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου 
των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.

5. Την παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 3463/2006, σύμφωνα 
με τις οποίες, οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημο-
σιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενο τους, 
στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και πε-
ρίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική 
εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς 
εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού ή κοινοτικού κα-
ταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό.

6. Την υπ’ αρ. 7454/04-06-2020 βεβαίωση του Τμήμα-
τος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την 
οποία, η δαπάνη μισθοδοσίας το 2020 για το προσωπι-
κό που θα εργαστεί υπερωριακά για την αντιμετώπιση 
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών από τα έντονα καιρικά 
φαινόμενα θα είναι 2.250,00 ευρώ και θα καλυφτεί από 
πιστώσεις των Κ.Α.: 30-6012 και 30-6022 του Προϋπολο-
γισμού του Δήμου έτους 2020.

7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο.

8. Την υπ’ αρ. 2233/05-04-2020 απόφαση του Γ.Γ. Πο-
λιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΨΔ2146ΜΤΛΒ-ΨΜ8), σύμφω-
να με την οποία παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση 
έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής 
Ενότητας Αστερουσίων Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, 
καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης 
και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυ-
ψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν 
στην Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων στις 06-04-2019, 
βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις κ.λπ., δεν έχει ολοκληρω-
θεί. Η εν λόγω παράταση κήρυξης ισχύει για 6 μήνες, 
δηλαδή έως και την 07/10/2020.

9. Τις έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ για την αποκατάσταση των προβλημάτων που δημι-
ουργήθηκαν στην δημοτική ενότητα Αστερουσίων από 
τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έντονες βροχοπτώσεις, 
κατολισθήσεις κ.λπ., που εκδηλώθηκαν στις 06-04-2019, 
οι οποίες επιβάλλουν την πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας απογευματινή απασχόληση προσωπικού κατη-
γορίας/κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, 
αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε για το έτος 2020 υπερωριακή απο-
γευματινή εργασία με αμοιβή καθ' υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου εργασίας, για τους κάτωθι υπαλ-
λήλους της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων του Δήμου 
Αρχανών-Αστερουσίων:

α) για τρεις (3) μόνιμους υπάλληλους κατηγορίας/κλά-
δου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

β) για έναν (1) υπάλληλο με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. 
κατηγορίας κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης καθ' υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου δεν μπορεί να υπερ-
βαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά εξάμηνο και ανά 
υπάλληλο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος

2. Η ως ανωτέρω κατανομή των ωρών απασχόλησης 
του προσωπικού θα γίνεται με απόφαση του Προϊστα-
μένου Τμήματος Έργων Υποδομής και σύμφωνα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. Με την εν λόγω απόφαση που 
εκδίδεται μετά την δημοσίευση της παρούσας, θα γίνεται 
συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης και 
θα ορίζονται οι ανάγκες που αντιμετωπίζονται, αντικεί-
μενο εργασιών, η περίοδος απασχόλησης, οι υπάλληλοι 
που θα απασχοληθούν και οι αντίστοιχες ώρες απασχό-
λησης.

3. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
την βεβαίωση της πραγματικής παροχής της υπερωρια-
κής εργασίας, ορίζονται ο Προϊστάμενος Τμήματος Έρ-
γων Υποδομής του Δήμου και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι.

4. Η δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις των Κ.Α.: 30-6012 και 30-6022, του Προϋπο-
λογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
κυβερνήσεως.

  Πεζά, 5 Ιουνίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ

I

      Αριθμ. απόφ. 056 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 

υπαλλήλων του Δήμου για το Β΄ εξάμηνο 2020.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]-Ρυθμίσεις για τον εκσυγ-
χρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύ-
τερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλ-
λες διατάξεις" (Α΄133).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 58, του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
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3. Τα άρθρα 48, παρ. 2 και 3 και 176 του ν. 3584/2007 
(Α΄ 143).

4. Την παρ. 2 του άρθρου 284 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
6. Την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263).
7. Το υπ’ αρ. 778/Γ28495/22.02.2012 έγγραφο της Γε-

νικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
8. Την υπ’ αρ. 55496/11490/2011 απόφαση του Γ.Γ. της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλά-
δας και Ιονίων Νήσων «Καθορισμός λειτουργίας υπηρε-
σιών του Δήμου Ήλιδας-Εξαίρεση από την εφαρμογή 
της πενθημέρου εργασίας» (Β΄1885).

9. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο και το γε-
γονός ότι κατά την διάρκεια του B΄ εξαμήνου 2020 θα 
παρουσιασθούν εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπη-
ρεσιακές ανάγκες, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόλη-
ση προσωπικού της υπηρεσίας πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δή-
μου που ψηφίσθηκε με την υπ’ αρ. 284/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
63501/3133/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.
Ελλάδος και Ιονίου (Β΄1963), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 96/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου η οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
97055/17975/14.11.2012 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου (Β΄ 3255).

11. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 
107.800,00€ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που εί-
ναι εγγεγραμμένες στους σχετικούς κωδικούς αριθμούς 
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικ. 
έτους, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε την ανάγκη καθιέρωσης, υπερωρια-
κής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 
απόφασης και καθιερώνουμε αυτήν κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και από ώρα 15η έως και 22η ώρα, για το Β΄ εξά-
μηνο 2020, ως εξής:

Υπηρεσία Αριθμός
Ατόμων

Ώρες
Έως

Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου
(Κ.Α.Ε. 10.6012.01) 2 240

Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου
(Κ.Α.Ε. 10.6022.01) 3 360

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής
Αστυνομίας (Κ.Α.Ε. 50.6012.01) 5 600

Διεύθυνση Διοίκησης και Πρόνοιας 
(Κ.Α.Ε. 10.6012.15-10.6022.11) 8 960

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Κ.Α.Ε. 10.6012.21-10.6022.21) 11 950

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ηλεκτρο-
φωτισμού και Πρασίνου
(Κ.Α.Ε. 20.6012.01-20.6022.01-
35.6012.01-35.6022.01)

40 2.400

Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και 
Αποκαταστάσεων
(Κ.Α.Ε. 25.6012.01-25.6022.01)

19 2.280

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
(Κ.Α.Ε. 30.6012.01-30.6022.01) 10 1.200

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
(Κ.Α. 40.6012.01)

5 600

Υπερωριακή απασχόληση, για το ίδιο χρονικό διάστη-
μα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυκτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, υπαλλήλων του Δήμου, σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 55496/11490/2011 απόφαση του 
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, ως εξής:

Υπηρεσία Αριθμός
Ατόμων

Ώρες
Έως

Διεύθυνση Καθαριότητας, 
Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου 
(Κ.Α.Ε. 20.6012.02-20.6022.02)

30 2.000

Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και 
Αποκαταστάσεων (Κ.Α.Ε. 25.6022.02) 9 864

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής 
Αστυνομίας (Κ.Α.Ε. 50.6012.02) 5 480

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αμαλιάδα, 12 Ιουνίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

I

    Αριθμ. 318 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του ΣΥ.Π.Α.Π. Κέρκυρας για το β΄ εξάμηνο 
του έτους 2020 .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
2. Το άρθρο 48 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143).
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
4. Την υπ' αρ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την υπ’ αρ. 86474/2017 απόφαση του Γενικού Γραμ-

ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου για την καθιέρωση ωραρίου 
λειτουργίας υπηρεσιών του Δ.Ο.Π.Α.Π. (Β΄ 1694).

6. Τον αριθμό των πέντε (5) υπηρετούντων υπαλλή-
λων στον Δ.Ο.Π.Α.Π. και των τριών (3) κενών οργανικών 
θέσεων.

7. Τις αυξημένες ανάγκες απασχόλησης προσωπικού 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, που δημιουρ-
γούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, για:
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- Τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
- Τη διεκπεραίωση μεγάλου όγκου εργασιών σε συν-

δυασμό με υφιστάμενη έλλειψη προσωπικού
- Την εξυπηρέτηση των καλλιτεχνικών και αθλητικών 

δομών του ΣΥ.Π.Α.Π., ωδεία, φιλαρμονικές, χορωδίες, 
γήπεδα.

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την 
ως άνω απασχόληση θα ανέλθει έως του ποσού  των 
5.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6012 «Αποζη-
μίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέ-
ρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, 
μόνιμου προσωπικού» και τον ΚΑ 10.6022 «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, προ-
σωπικού ΙΔΑΧ» πλέον εργοδοτικών εισφορών που θα 
βαρύνουν τον Κ.Α: 00.6051 «Εργοδοτικές εισφορές προ-
σωπικού με σύβαση Δημοσίου Δικαίου» και β΄ εξάμηνο 
του έτους τον Κ.Α: 00.6052 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλ-
λήλων ΙΔΑΧ» του Προϋπολογισμού 2020 του ΣΥ.Π.Α.Π., 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των πέντε 
(5) υπαλλήλων του ΣΥ.Π.Α.Π., για το β΄ εξάμηνο του έτους 
2020, ανά υπάλληλο ως εξής:

- Έως 120 ώρες απογεματινής εργασίας
- Έως 96 ώρες νυχτερινής εργασίας και
- Έως 96 ώρες εργασίας που παρέχεται Κυριακές και 

αργίες.
για την κάλυψη των προμνημονευμένων υπηρεσιακών 

αναγκών του ΣΥ.Π.Α.Π.
2. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-

κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 18 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΩΡΑΪΤΗΣ   
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*02025872606200008*

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,
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