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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Απριλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας
για την Επισκόπηση Δαπανών ΥΠΠΕΘ.

2

Κατανομή, κριτήρια και τρόπος πλήρωσης θέσεων της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης
των Ρομά.

3

Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.

4

Συμπλήρωση της με αριθμό 23443/7.9.2011 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό
του τύπου της άδειας διαμονής που χορηγείται σε
υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της
Ε.Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή
σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη.

5

Καθορισμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακινήσεων του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής.

6

Τροποποίηση της αριθμ. 4113.297/01/2012/
14.02.2012 υπουργικής απόφασης «Πρότυπη
συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από
την Ελλάδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων
από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και
παρακολούθηση τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα αναγνωρισμένου οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των συναφών αυτού
διατάξεων, για πλοία που φέρουν την ελληνική
σημαία» (Β΄ 334).

Αρ. Φύλλου 1307

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 27251/ΓΔ3
(1)
Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την Επισκόπηση Δαπανών ΥΠΠΕΘ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 (Α΄, 167) «Δομή
και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
β. Των άρθρων 3 Β και 21 παρ. 6 του ν. 2362/1995
(Α΄, 247) «περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
γ. Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α΄, 45)
«κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
δ. Του ν. 4354/2015 (Α΄, 176) «διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων».
ε. Του ν. 4369/2016 (Α΄, 33) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης προαγωγών
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες
διατάξεις».
στ. 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 (Α΄, 98).
ζ. Του άρθρου 3 του π.δ. 85/2012 (Α΄, 141) «ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 1 του π.δ. 88/2012 (Α΄, 143), το άρθρο 2 του
π.δ. 98/2012 (Α΄, 160) και το άρθρο 1 του π.δ. 118/2013
(Α΄, 152).
η. Του π.δ. 114/2014 (Α΄, 181) «οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
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θ. Του π.δ. 125/2016 (Α΄, 210) «διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η. Της αρ. 428/ΓΔ2/02-01-2017 (Β΄, 13) κοινής υπουργικής απόφασης «μεταφορά και κατανομή των αρμοδιοτήτων του άρθρου 69 Γ του ν. 4270/2014 σε οργανικές
μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ».
2. Την υπ’ αρ. 14/03-01-17 επιστολή του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την αρ. 2/61561/0004/25-07-16 (Β΄, 2333) απόφαση
συγκρότησης και ορισμού μελών της Επιτροπής συντονισμού για την επισκόπηση δαπανών (SpendingReview)
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών.
4. Την υπηρεσιακή ανάγκη για την επισκόπηση των
δαπανών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των εποπτευόμενων φορέων του.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων Ομάδα Εργασίας για την Επισκόπηση
Δαπανών (SpendingReview) του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και των φορέων που
εποπτεύονται από αυτό και ορίζουμε τα μέλη της Ομάδας Εργασίας ως εξής:
1. Δημητρίου Ευτυχία, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ.
2. Σαρμάνη Χρυσούλα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΠΕΘ.
3. Γιαννακούρης Λέανδρος-Βασίλειος, Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και
Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων
του ΥΠΠΕΘ.
4. Μπαζούλης Ευάγγελος, Προϊστάμενος του Τμήματος Α΄ Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ
του ΥΠΠΕΘ.
5. Καραγιάννης Παναγιώτης, Προϊστάμενος του Τμήματος Β΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Εποπτείας Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Πανεπιστημίων, των ΕΛΚΕ, ΝΠΙΔ των ΑΕΙ και
των Ερευνητικών Ινστιτούτων των ΑΕΙ της Διεύθυνσης
Παρακολούθησης, Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων του ΥΠΠΕΘ.
6. Φλεβάρης Σπυρίδων, Ειδικός Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ.
7. Βαλιάντζας Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.
8. Παπαχριστόπουλος Σπυρίδων, Προϊστάμενος Μονάδας Δ΄ Ειδικού Λογαριασμού ΥΠΠΕΘ της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ.
9. Γιαννόπουλος Αθανάσιος, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Μονάδας του Ειδικού Λογαριασμού ΓΓΕΤ.
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10. Λιακάτου Άννα, Ειδική Επιστήμονας στο Γραφείο
του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.
11. Μαγουλά Θεοχαρούλα, Σύμβουλος Επιστημονικού
Γραφείου Συμβούλων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
Πέραν των ανωτέρω μελών, η επιτροπή μπορεί, αν
κριθεί αναγκαίο, να καλεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών και φορέων.
2. Έργο της Ομάδας είναι ο συντονισμός των μονάδων
του ΥΠΠΕΘ και των εποπτευόμενων φορέων για την επισκόπηση των δαπανών τους, η καταγραφή και αποτίμηση των νέων πολιτικών και η ενδελεχής επισκόπηση των
πρωτογενών δαπανών του ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με την υπ’
αρ. 14/03-01-17 επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη προς τον Υπουργό Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Στόχος είναι η δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου, ώστε να ενισχυθούν σημαντικά οι δαπάνες σε τομείς με υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα, όπως η
πρόνοια, η υγεία, η απασχόληση, αλλά και να μειωθεί η
φορολογική επιβάρυνση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων με τρόπο διατηρήσιμο, χωρίς να τίθεται σε
κίνδυνο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της
χώρας.
3. Χρέη Συντονιστή θα εκτελεί το μέλος της Ομάδας
Εργασίας Ευτυχία Δημητρίου, και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτής, το μέλος Σαρμάνη Χρυσούλα.
Χρέη Γραμματέα θα ασκεί το μέλος Καραγιάννης Παναγιώτης, και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού,
το μέλος Μπαζούλης Ευάγγελος.
5. Η Ομάδα Εργασίας λειτουργεί εντός του κανονικού
ωραρίου εργασίας, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Φεβρουαρίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 16079/Δ9.5106
(2)
Κατανομή, κριτήρια και τρόπος πλήρωσης θέσεων της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 49 του ν. 4430/
31-10-2016 (ΦΕΚ 205Α΄) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της παρ. 11 του άρθρου 46.
2. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύει.
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3. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
(ΦΕΚ 180Α΄), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του στοιχείου ε) της παραγράφου 1 του
άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α΄) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016,
ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις».
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
Θέσεις Προσωπικού
Στις Οργανικές θέσεις προσωπικού του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προστίθενται δώδεκα (12) θέσεις, οι οποίες
συστάθηκαν με το άρθρο 46 του ν. 4430/2016. Από τις εν
λόγω θέσεις εννέα (9) θέσεις είναι μόνιμου προσωπικού
και τρεις (3) θέσεις είναι προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
ΑΡΘΡΟ 2
Κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού
κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΡΟΜΑ
• Α΄ Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
Κατηγορία ΠΕ
α. Διοικητικών Γραμματέων
Μία (1)
• Β΄ Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης
Κατηγορία ΠΕ
α. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μία (1)
β. Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
Τρεις (3)
• Γ΄ Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης
και Εξειδίκευσης
Κατηγορία ΠΕ
α. Οικονομικών Επιστημών
Μία (1)
β. Πληροφορικής
Μία (1)
γ. Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
Δύο (2)
Σύνολο Εννιά (9)
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ΑΡΘΡΟ 3
Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου κατά εκπαιδευτική βαθμίδα
και ειδικότητα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΡΟΜΑ
• Α΄ Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
Κατηγορία ΠΕ
α. Διοικητικών Γραμματέων
Μία (1)
• Β΄ Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης
Κατηγορία ΠΕ
α. Νομικών Επιστημών
Μία (1)
• Γ΄ Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αξιολόγησης, Υποστήριξης
και Εξειδίκευσης
Κατηγορία ΠΕ
α. Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών
Μία (1)
Σύνολο Τρεις (3)
ΑΡΘΡΟ 4
Τρόπος πλήρωσης θέσεων
1. Oι δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων δύναται να καλύπτονται με απόσπαση από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
που γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.
2. Για τις λοιπές θέσεις η πλήρωση γίνεται με απόσπαση
μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, με κοινοποίηση
στην υπηρεσία του υπαλλήλου.
ΑΡΘΡΟ 5
Προσόντα πλήρωσης θέσεων
Ως προσόντα πλήρωσης θέσεων για όλους τους κλάδους ορίζονται:
1. α) Για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικών - Γραμματέων, πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής, όπως
ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ Οικονομικών Επιστημών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Νομικών
Επιστημών ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά κλάδο ή ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος
τίτλος της αλλοδαπής.
2. Τριετής επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή διπλώματος της
ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, διετής
για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής
ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, και μονοετής για
τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής
ή ισότιμου της αλλοδαπής.
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Για την επιλογή του προσωπικού συνεκτιμώνται, ως
ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία επί των
θεματικών αντικειμένων της Ειδικής Γραμματείας για την
Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, η ικανότητα οργάνωσης
και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας
και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
και ευθυνών, η καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών, ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά και η
ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
και υπηρεσιών διαδικτύου.
ΑΡΘΡΟ 6
Προϊστάμενοι Τμημάτων
Κριτήρια επιλογής Προϊσταμένων Τμημάτων:
Ως Προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι
κατηγορίας ΠΕ εφόσον:
Α) Έχουν πενταετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη εργασιακή εμπειρία, ή έχουν τριετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη εργασιακή εμπειρία και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου
τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή
είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
Β) Συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η πολύ
καλή γνώση ή/και εμπειρία επί των θεματικών αντικειμένων της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης του προσωπικού και εστίασης στο
αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική
εργασία, η πολύ καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών, ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, η
ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών
δημόσιου τομέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2017
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 16072/310
(3)
Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 380/1968 «Περί καθιερώσεως
της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 85).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) και ιδίως το άρθρο 90, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180) «Ορ-
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γανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2017 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες,
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες
γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές.
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2017
Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. οικ. 15380 /2017
(4)
Συμπλήρωση της με αριθμό 23443/7.9.2011 κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό
του τύπου της άδειας διαμονής που χορηγείται
σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη
της Ε.Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 9 του άρθρου 136 και της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (80Α΄), με την
οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ το π.δ. 106/2007 (135 Α΄)
και η υπ’ αριθμ. 23443/7.9.2011 κοινή υπουργική απόφαση (2225Β΄).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (98 Α΄).
γ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
2. Την αριθ. Υ186/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού
(3671Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα».
3. Την αριθ. Υ213/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού
(3955Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου».
4. Το γεγονός ότι εντοπίζονται πολυάριθμες περιπτώσεις καταστρατήγησης της κείμενης νομοθεσίας, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της αριθ.
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23443/7.9.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, και καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων
για τον έλεγχο και εντοπισμό των περιπτώσεων αυτών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου μόνου της
υπ’ αριθμ. 23443/7.9.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2225) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση καταχωρισμένης συμβίωσης, που αποδεικνύεται από Σύμφωνο Συμβίωσης, κατά την έννοια
των διατάξεων του ν. 4356/2015 (Α΄ 181), οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν επιπροσθέτως και πρόσφατο
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα
ή του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2017
Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Εξωτερικών

Μεταναστευτικής
Πολιτικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ
Ι

Αριθμ. 5503
(5)
Καθορισμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακινήσεων του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2, παράγραφος Δ, υποπαράγραφος Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων υπαλλήλων εντός κι εκτός
επικράτειας» του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94).
2. Το ν. 4375/2016 (Α΄ 51) «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 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
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διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 23, της παρ. 5, περ. ε του άρθρου 24 και
του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
4. Τα άρθρα 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Νομοθετικά Όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
6. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», με το οποίο
τοποθετήθηκε ο Ιωάννης Μουζάλας του Ευστρατίου στη
θέση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και ο
Αλέξανδρος Χαρίτσης του Βύρωνα στη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
8. Την με αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
9. Την με αριθμ. Υ197/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 3722) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση».
10. Το γεγονός ότι από αυτή την απόφαση προκαλείται
δαπάνη για το έτος 2017 συνολικού ποσού 600.000 €
εκ του οποίου ποσό ύψους 300.000 € θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό και θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ
0719, ΚΑΕ 0721 και ΚΑΕ 0722, ενώ το λοιπό ποσό ύψους
300.000 € θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 755/2) που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό για το έτος 2017 του αριθμού των
επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας του μετακινούμενου τακτικού ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού της Υπηρεσίας
Ασύλου, ανεξαρτήτως κλάδου και βαθμού ως ακολούθως: α) Τις εξήντα (60) ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο, ανά
μετακινούμενο και για συνολικό αριθμό 25 υπαλλήλων
στο εσωτερικό,
β) Τις τριάντα (30) ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο, ανά μετακινούμενο και για συνολικό αριθμό 60 υπαλλήλων στο
εσωτερικό.
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γ) Τις τριάντα (30) ημέρες, κατ' ανώτατο όριο, ανά μετακινούμενο και για συνολικό αριθμό 20 υπαλλήλων στο
εξωτερικό.
Στα προαναφερόμενα όρια περιλαμβάνονται όλες οι
ημέρες για μετακινήσεις είτε στο εσωτερικό είτε στο
εξωτερικό αντίστοιχα για εκτέλεση υπηρεσίας αλλά
και για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες,
καθώς και για κάθε άλλο συναφή με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας σκοπό. Επισημαίνεται ότι για τη
συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ημερών λαμβάνονται υπόψη όλες οι εκτός έδρας ημέρες μετακίνησης
ανεξαρτήτως της διανυκτέρευσης ή μη του υπαλλήλου
εκτός της έδρας.
2. Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για
το έτος 2017 συνολικού ποσού 600.000 € εκ του οποίου
ποσό ύψους 300.000 € θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό και θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 0719, ΚΑΕ 0721
και ΚΑΕ 0722, ενώ το λοιπό ποσό ύψους 300.000 € θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
(ΣΑΕ 755/2)2014-2020.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας
απόφασης ισχύουν για το έτος 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ
Ι

Αριθμ. 2222.1-3/24894/2017
(6)
Τροποποίηση της αριθμ. 4113.297/01/2012/
14.02.2012 υπουργικής απόφασης «Πρότυπη
συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται
από την Ελλάδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων
που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα αναγνωρισμένου
οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των συναφών
αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία» (Β΄ 334).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2 παρ. 1 και 39 παρ. 1(α) του ν.δ. 187/
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1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»
(Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
δ) Της παραγράφου 3α του άρθρου 20 του π.δ. 103/
2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου»
(Α΄ 170).
ε) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής ...» (Α΄ 114).
στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 3.4 του πρώτου άρθρου της υπουργικής απόφασης 4113.297/01/2012 (Β΄ 334), τροποποιείται
ως εξής:
3.4. Το πεδίο της εξουσιοδότησης μπορεί να μεταβληθεί προκειμένου να παρασχεθεί στον Οργανισμό η
εξουσιοδότηση για την παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης βοηθητικού πλοίου υπεράκτιας εγκατάστασης και
έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του π.δ. 13/2016 (Α΄ 22). Το πεδίο της
εξουσιοδότησης μπορεί να μεταβληθεί μερικώς ή και
να ακυρωθεί στο σύνολό του μονομερώς από την Αρχή
άμεσα μετά από σχετική ενημέρωση του Οργανισμού
για λόγους κυβερνητικής πολιτικής και ανεξάρτητα από
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή τις εν γένει
επιδόσεις του Οργανισμού. Η εν λόγω μεταβολή ή ακύρωση θα εφαρμόζεται σε όλους τους αναγνωρισμένους
και εξουσιοδοτημένους, σύμφωνα με την παρούσα Υ.Α.,
Οργανισμούς.
3.4.1 Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από τον Οργανισμό πριν από την μεταβολή ή την ακύρωση του πεδίου
εξουσιοδότησης τους, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι
την ημερομηνία λήξης τους ή της επόμενης τακτικής
θεώρησής τους, εάν αυτή προηγείται. Κατά το ανωτέρω
χρονικό διάστημα, ο Οργανισμός αναλαμβάνει πλήρως
τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.
3.4.2 Τροποποιήσεις στη Συμφωνία και στα Προσαρτήματα της δύναται να ισχύσουν, μόνο μετά από διαβουλεύσεις και γραπτή συμφωνία μεταξύ Αρχής και
Οργανισμού.
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3.4.3. Εξουσιοδοτήσεις για υπηρεσίες πέραν του πλαισίου του Προσαρτήματος 1 της Συμφωνίας είναι δυνατόν
να παρασχεθούν κατά περίπτωση κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών.
3.4.5. Μεταβολή της εξουσιοδότησης σύμφωνα με την
παρούσα παράγραφο γίνεται μετά από επιθεώρηση του
Οργανισμού από τον ΚΕΠ με αντικείμενο τη διαπίστωση της ικανότητας του Οργανισμού να εκτελεί αποτελεσματικά τα ανατιθέμενα κατά την παρούσα παράγραφο
καθήκοντα.
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Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 3 Απριλίου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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Τεύχος Β’ 1307/13.04.2017

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 Ανασυγκρότησης. 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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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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