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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συγχώνευση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.

2

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ
προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην
απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).

3

Έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, σε είκοσι (20)
υπαλλήλους φύλακες με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Υπουργείου
υγείας.

4

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για υπαλλήλους που υπηρετούν
με διάθεση στο Γραφείο Γενικής Γραμματέως του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και δεν
καλύπτουν οργανικές θέσεις, για το έτος 2019.

5

Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρας καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι ασκούν
καθήκοντα φύλαξης στο κτήριο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το έτος 2019.

6

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για υπαλλήλους που υπηρετούν με
διάθεση στο Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις
για το έτος 2019.

Αρ. Φύλλου 6182

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 222502/Δ2
(1)
Συγχώνευση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του
ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 2 και 5
του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών
Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147),
όπως ισχύουν.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3) Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις».
4) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 246 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98/Α΄).
6) Τo π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7) Την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης και την εισήγηση της Περιφερειακής
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Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, όπως καταχωρήθηκαν στο
πληροφοριακό σύστημα myschool.
8) Το αριθμ. Φ.2.1/10643/03-12-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.
9) Το αριθμ. 222150/18778/04-12-2018 έγγραφο της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
10) Την αριθμ. 811/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης.
11) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα
με τη με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/529/211431/Β1 εισήγηση του
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 4337/2015
(ΦΕΚ 129/τ.Α΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τη συγχώνευση, από το σχολικό έτος 2019-2020, του
Ημερήσιου Γυμνασίου Ποντοκώμης (κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ.
2716010) με το 6ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κοζάνης (κωδ.
ΥΠ.Π.Ε.Θ. 2701025) σε 6ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κοζάνης,
με έδρα την Κοζάνη, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κοζάνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2019-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Πρωτ.Δ.15/Γ΄/67695/1825
(2)
Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ
προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην
απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4509/2017
(ΦΕΚ Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του
ν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α΄ 200).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ 134/2017 (ΦΕΚ Α’ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας
και Πρόνοιας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ
Α’ 29) «Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
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5. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 116).
6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/9.10.2015 (ΦΕΚ
Β΄ 2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ.
οικ.54051/Δ9.14200/22.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3801) και οικ.
59285/18416/12.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4503) υπουργικές αποφάσεις.
7. Το αριθ. οικ. 66661/5487/17-12-2018 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση
ε του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129).
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του ΕΦΚΑ ή του κρατικού τακτικού προϋπολογισμού,
αλλά εκτιμάται ότι θα προκληθεί αύξηση των εσόδων
του ΕΦΚΑ, η οποία δεν δύναται να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ασφαλιστικές Εισφορές
1. Τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη
επαγγελματικής δαπάνης) καταβάλλουν ασφαλιστικές
εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειονομική
περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα), σύμφωνα με το ποσοστό εισφοράς του άρθρου 39 παρ. 1 του
ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α΄ 200), και του άρθρου 41 παρ. 2 του
ν. 4387/2016, όπως ισχύει.
2. Οι ως άνω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί
της καθαρής αξίας του παραστατικού όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και
άλλων επιβαρύνσεων.
Στην περίπτωση αυτή δεν έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α΄ 200), περί
κατώτατου ορίου μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος.
3. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα ασκούν συγχρόνως και
άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, μισθωτή ή μη
μισθωτή, για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του
ΕΦΚΑ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1
και 36 παρ. 1 και 8 του ν. 4387/2016. Ειδικά για τις περιπτώσεις που παράλληλα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 39 και 41 παρ. 2 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν,
και οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί βάσει
της παρούσας εντός του έτους λαμβάνονται υπόψη κατά
την ετήσια εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών.
Άρθρο 2
Χρόνος Ασφάλισης
1. Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των προσώπων του
άρθρου 1 υπολογίζεται ως εξής:
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α) Στην περίπτωση που από τη σύμβαση, διάρκειας μέχρι ένα μήνα, προκύπτει καθορισμένος αριθμός ημέρας
ή ημερών απασχόλησης και μέχρι έναν (1) πλήρη μήνα ή
25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται
η ημέρα ή ημέρες, που ορίζονται στη σύμβαση, ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.
Σε κάθε περίπτωση το ημερήσιο εισόδημα όπως προκύπτει από το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού προς τον αριθμό ημερών απασχόλησης της σύμβασης δεν πρέπει να υπολείπεται του 1/25 του κατώτατου
βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
Εάν υπολείπεται, ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β του
παρόντος άρθρου.
β) Στις λοιπές περιπτώσεις ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού,
δια του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό
μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως αυτός
κάθε φορά ισχύει.
Για τον καθορισμό των ημερών ασφάλισης ως πλήρης
μήνας λογίζονται 25 ημέρες ασφάλισης.
Εάν από την εφαρμογή των ανωτέρω προκύπτει αριθμός ημερών με δεκαδικό μέρος στρογγυλοποιείται στην
αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.
Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει
το χρόνο ασφάλισης που αντιστοιχεί στη διάρκεια της
σύμβασης. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τη διάρκεια
αυτή, ο χρόνος ασφάλισης περιορίζεται αντίστοιχα και
οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί για το
πλεονάζοντα χρόνο επιμερίζονται ισομερώς στους μήνες
ασφάλισης που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Εάν μετά τον ως άνω επιμερισμό προκύπτει υπέρβαση
της ανώτατης ασφαλιστικής εισφοράς που αντιστοιχεί
στο προβλεπόμενο από το άρθρο 39 του ν. 4387/2016,
όπως ισχύει, ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, αυτές
επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει σύμφωνα με
την παρ. 1 λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ΕΚΦΑ
(πρώην ΟΑΕΕ).
Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης λαμβάνεται η
ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης, όπως αυτή προκύπτει από την καταρτισθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σύμβαση ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού.
Ως ημερομηνία λήξης της ασφάλισης λαμβάνεται η
ημερομηνία που αντιστοιχεί στις ημέρες ασφάλισης που
προκύπτουν βάσει της παρ. 1, με την επιφύλαξη της παρ.
1 σε περίπτωση που προκύπτει χρόνος ασφάλισης πέραν
του προβλεπόμενου από τη σύμβαση.
3. Σε περίπτωση έκδοσης περισσότερων του ενός παραστατικού, ο χρόνος ασφάλισης καθορίζεται σύμφωνα
με τα ανωτέρω για κάθε ένα παραστατικό που εκδίδεται.
Άρθρο 3
Διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης
ασφαλιστικών εισφορών - Κυρώσεις
1. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 1, πριν από
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την έκδοση του παραστατικού παρεχόμενων υπηρεσιών - πωλήσεων (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) απογράφονται υποχρεωτικά για
αυτή την ιδιότητα στον ΕΦΚΑ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ εκδίδουν σχετική βεβαίωση απογραφής. Ο
αντισυμβαλλόμενος – αποδέκτης των υπηρεσιών των
προσώπων του άρθρου 1, εφόσον δεν έχει απογραφεί
ως εργοδότης του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, απογράφεται στις
αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
2. Ο αμειβόμενος με το ανωτέρω παραστατικό παραδίδει αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης στον αντισυμβαλλόμενο προκειμένου να λάβει γνώση για την απογραφή του στον ΕΦΚΑ, ώστε να προχωρήσει στην έκδοση
του παραστατικού.
3. Ο αντισυμβαλλόμενος καταχωρεί σε σχετική εφαρμογή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για τον καθορισμό του
χρόνου ασφάλισης και του ύψους των ασφαλιστικών
εισφορών, μέχρι το τέλος του μήνα που εκδίδεται το
παραστατικό.
Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν προβεί
στην ανωτέρω καταχώρηση ή προβεί σε αυτήν εκπρόθεσμα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9
παρ. 4 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48) πρόστιμα, τα οποία
βαρύνουν στο σύνολό τους τον αντισυμβαλλόμενο –
εκδότη του παραστατικού.
4. Οι προβλεπόμενες από την παρούσα ασφαλιστικές
εισφορές βαρύνουν στο σύνολό τους τον αμειβόμενο
με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, παρακρατούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον αντισυμβαλλόμενο - εκδότη μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του
παραστατικού.
5. Σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εισφορές δεν
αποδοθούν από τον αντισυμβαλλόμενο - εκδότη του
παραστατικού εμπρόθεσμα επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προσαυξήσεις και βεβαιώνονται προς είσπραξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις ασφαλιστικές
εισφορές. Τα σχετικά ποσά βαρύνουν τον εκδότη του
παραστατικού.
Άρθρο 4
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι ρυθμίσεις της παρούσας εφαρμόζονται για παραστατικά που εκδίδονται και αφορούν σε συμβάσεις που
καταρτίζονται μετά την ισχύ της παρούσας.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. Πρωτ.: Α1α/οικ.100687
(3)
Έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, σε είκοσι (20)
υπαλλήλους φύλακες με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις……
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/
16-12-2015)
β) του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων…και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 29/Α΄/
19-3-2015)
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. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α΄/09-10-2017) όπως ισχύει.
2. Τις αποφάσεις:
α) αριθμ. Α1α/Γ.Π.οικ. 32043/4-5-2015 Υπουργού Υγείας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων που
ασκούν καθήκοντα φύλαξης» (ΦΕΚ 831/14-5-2015).
β) την αριθμ. Α1δ/οικ. 53464/11.07.2017 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας με θέμα
«Κύρωση προσωρινού πίνακα κατάταξης προσωπικού
της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1 για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των κτιρίων
που στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας» με στοιχεία ΑΔΑ: 6ΔΠΣ465ΦΥΟ-1Χ0.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ύψους 45.000,00 ευρώ η οποία θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του 2019 και
ειδικότερα από το λογαριασμό 2120202001 του Ειδικού
Φορέα 1015-201-0000000.
4. Την αριθμ. Β1α/οικ. 99885/20.12.2018 βεβαίωση της
παρ. 5 του αρθρ. 24 του ν. 4270/2014, αποφασίζουμε:
Την έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου από 01-01-2019 έως
31-12-2019 σε είκοσι (20) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Υπουργείου
Υγείας που θα απασχοληθούν για την επί 24ώρου βάσεως
φύλαξη των χώρων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Κεντρικής
Αποθήκης Υλικού του τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και
Διαχείρισης Υλικού, του Σταθμού Αυτοκινήτων καθώς και
των κτιρίων επί των οδών Μακεδονίας 6-8 και Πειραιώς
205, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
Οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα από τους ανωτέρω
υπαλλήλους θα ορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες που θα
παρουσιαστούν για την επί 24ώρου βασική φύλαξη των
ανωτέρω αναφερομένων Υπηρεσιών του Υπουργείου ως
εξής:
α) Νυχτερινή εργασία έως έξι χιλιάδες διακόσιες σαράντα
οκτώ (6.248) ώρες εκ των οποίων:
- Δύο χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (2.920) ώρες για ένα
(1) άτομο νύχτα στο ΕΚΕΠΥ,
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- Χίλιες εξακόσιες εξήντα τέσσερις (1.664) ώρες για
τέσσερα (4) άτομα νύχτα την εβδομάδα, στους υπόλοιπους χώρους φύλαξης και
- Χίλιες εξακόσιες σαράντα οκτώ (1.648) ώρες επειδή
την περίοδο των αδειών μπορεί να δουλέψουν περισσότερα άτομα (Ι.Δ.Ο.Χ.) νύχτα.
β) Κυριακών και εξαιρεσίμων (ημερήσια και νυχτερινή) εργασία έως τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα (4.160)
ώρες εκ των οποίων:
- Δύο χιλιάδες ογδόντα (2.080) ώρες για τέσσερα (4)
άτομα στο ΕΚΕΠΥ, για Κυριακή ή Αργία και
- Δύο χιλιάδες ογδόντα (2.080) ώρες για τέσσερα (4)
άτομα στους υπόλοιπους χώρους φύλαξης, για Κυριακή
ή Αργία.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης
ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Ι

Αριθμ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΜΠ/672990/45230/39666/13012
(4)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για υπαλλήλους που υπηρετούν
με διάθεση στο Γραφείο Γενικής Γραμματέως του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και δεν
καλύπτουν οργανικές θέσεις, για το έτος 2019.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. Α1 και Α2 του ν. 4354/2015
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις...» (ΦΕΚ
176/Α΄/16-12-2015).
β) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014), όπως ισχύει.
γ) Του π.δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/5-8-2016).
δ) Του π.δ/τος 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018)
ε) Του άρθρου 1 του π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/
22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ...».
στ) Του π.δ/τος 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
2. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/664462/
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43872/25949/10987/20-12-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο από
την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού
ύψους 22.994,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΛΕ 2120201001).
3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/659810/
43389/25707/10527/19-12-2018 (ΑΔΑ ΨΧΡ94653Π49ΛΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, που αφορά στην κάλυψη της
ανωτέρω δαπάνης.
4. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση
υπαλλήλων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. Α2 του ν. 4354/2015, απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά
εξάμηνο, καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εpγaσίag σε καθέναν από τους συνολικά είκοσι ένα
(21) μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υπηρετούν με διάθεση στο
Γραφείο Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις.
2. Αρμόδια για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της υπερωριακής εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων
καθίσταται η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1-1-2019 έως
31-12-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018
Η Υπουργός
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ
Ι

Αριθμ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΜΠ/672992/45232/39668/13014
(5)
Καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρας καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα φύλαξης στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για το έτος 2019.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. Α1 και Α2 του ν. 4354/2015
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
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λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις...» (ΦΕΚ
176/Α΄/16-12-2015).
β) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014), όπως ισχύει.
γ) Του π.δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/5-8-2016).
δ) Του π.δ/τος 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018).
ε) Του άρθρου 1 του π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/
22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ...»
στ) του π.δ/τος 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/46793/
8499/7230/3772/2-4-2013 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ωραρίου εργασίας υπαλλήλων διαφόρων
κλάδων και ειδικοτήτων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., οι οποίοι ασκούν καθήκοντα
φύλαξης του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.
του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.» (ΦΕΚ 843/Β΄/9-4-2013).
3. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/601481/
39023/23328/9918/7-12-2018 (ορθή επανάληψη στις
18-12-2018) έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο από την παρούσα απόφαση
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 18.580,00 ευρώ,
η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΛΕ 6ου βαθμού 2120202001).
4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/659806/
43388/25706/10525/19-12-2018 (ΑΔΑ ΨΝΦΖ4653Π4-Ω20)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ.
5. Το γεγονός ότι η απασχόληση των αναφερομένων
στην παρούσα απόφαση υπαλλήλων κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί η φύλαξη και προστασία του κτηρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού και του προσωπικού που εργάζεται σε
αυτό, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 παρ. Α2 του ν. 4354/2015, εργασία κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες ανά εξάμηνο, καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας για καθέναν από τους είκοσι δύο
(22) μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπαλλήλoυς διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
οι οποίοι ασκούν καθήκοντα φύλαξης στο κτήριο της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
2. Αρμόδιος για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της ανωτέρω εργασίας καθίσταται ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (τομέα
Πολιτισμού) του ΥΠΠΟΑ.
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3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1-1-2019 έως
31-12-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018
Η Υπουργός
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ
Ι

Αριθμ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/
ΤΔΜΠ/672991/45231/39667/13013
(6)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για υπαλλήλους που υπηρετούν με
διάθεση στο Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις
για το έτος 2019.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. Α1 και Α2 του ν. 4354/2015
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις...» (ΦΕΚ
176/Α΄/16-12-2015).
β) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014), όπως ισχύει.
γ) Του π.δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/5-8-2016).
δ) του π.δ/τος 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α΄/22-1-2018).
ε) του άρθρου 1 του π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/
22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ...»
στ) του π.δ/τος 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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2. Το αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΜ/664462/
43872/25949/10987/20-12-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο από
την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού
ύψους 32.868,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΛΕ 2120201001)
3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΠΟΔΤΠ/ΤΕΠ/659810/
43389/25707/10527/19-12-2018 (ΑΔΑ ΨΧΡ94653Π49ΛΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα
Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, που αφορά στην κάλυψη της
ανωτέρω δαπάνης
4. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση
υπαλλήλων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. Α2 του ν. 4354/2015, απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά
εξάμηνο, καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας σε καθένα από τους συνολικά τριάντα
(30) μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υπηρετούν με διάθεση στο
Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και δεν
καλύπτουν οργανικές θέσεις.
2. Αρμόδιος για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής
της υπερωριακής εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καθίσταται ο Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1-1-2019 έως
31-12-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018
Η Υπουργός
ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 6182/31.12.2018

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.

*02061823112180008*

