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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για το 2ο εξάμηνο 2020.

2

Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2
του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό
στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520)
απόφασης του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ)», όπως ισχύει, για το έτος 2020.

3

Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «MEDIFIL
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«MEDIFIL ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», στο Δήμο Ιλίου, με το
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

4

Ανάκληση της παραχώρησης κατά χρήση στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
δημοσίου ακινήτου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Σύμης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 111234 - 21-10-2020
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για το 2ο εξάμηνο 2020.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
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νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).
(β) Του ν. 4712/2020 (Α’ 146).
(γ) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος:
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
(δ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
(ε) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
(στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
(ζ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
2. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».
3. Την υπ’ αρ. 29530/13-3-2020 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 187).
4. Το υπ’ αρ. 100711/28-9-2020 έγγραφο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για έκδοση
απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης είκοσι
οκτώ (28) υπαλλήλων.
5. Το υπ’ αρ. 104874/7-10-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης είκοσι οκτώ
(28) υπαλλήλων ελεγκτών στη ΔΙ.Μ.ΕΑ.
6. Το υπ’ αρ. 110158/19-10-2020 έγγραφο της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών «Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης» με το οποίο βεβαιώνεται η κάλυψη της
δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης είκοσι οκτώ (28)
υπαλλήλων για το Β’ εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού
έτους. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Tακτικού Προϋπολογισμού
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ειδικού
Φορέα 1035-205-0000000 (ΑΛΕ 2120201001 και ΑΛΕ
2120202001) - αποφάσεις δέσμευσης πιστώσεων στον
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Προϋπολογισμό Εξόδων, Οικονομικού Έτους 2020, υπ΄
αρ. 109650/19-10-2020 (ΑΔΑ:ΩΕΜ246ΜΤΛΡ-8Η5) και
109653/19-10-2020 (ΑΔΑ: Ω12346ΜΤΛΡ-ΘΝΜ) - και είναι
εντός των ορίων που έχουν τεθεί από το Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
7. To γεγονός ότι η φύση των εργασιών της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) απαιτεί απασχόληση πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας των
Δημοσίων Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έκτακτων ή
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα για
τη διενέργεια ελέγχων αγοράς καθημερινά και πέραν του
ωραρίου (άρθρο 15 του ν. 4712/2020), αποφασίζουμε:
Ι. Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για την αντιμετώπιση
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, όπως
αναφέρονται στο υπ’ αρ. 7 σκεπτικό της απόφασης, για
είκοσι οκτώ (28) υπαλλήλους της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και μέχρι εκατόν είκοσι
(120) ώρες (απογευματινή εργασία), 96 ώρες (νυχτερινές)
και 96 ώρες (Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) το εξάμηνο ανά υπάλληλο και για χρονικό διάστημα από τη
δημοσίευση αυτής έως και 31 Δεκεμβρίου 2020.
ΙΙ. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης διενεργείται με Πράξη του Γενικού Γραμματέα
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ επίσης με πράξη του
ιδίου στο τέλος κάθε μήνα θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης.
Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο χωρίς να
υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2)
εξαμήνων μέσα στο έτος.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2020
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
I

Αριθμ. 43378/Δ1. 12994
(2)
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2
του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της
υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019
(Β’ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας,
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως ισχύει, για το έτος 2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως δια-
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τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
2. το π.δ 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,
(Α’ 168), όπως ισχύει,
3. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
4. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
5. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων» (Α’ 123),
6. το άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (Α΄ 212), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 138 παρ. Ε του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή
του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41),
7. την παρ. 5.16 του άρθρου 5, της υπό στοιχεία οικ.
40331/Δ1. 13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).
8. την από 20/10/2020 σχετική εισήγηση της Ομάδας
Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό
των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων ετήσιου πίνακα προσωπικού (Ε4) και προκειμένου να ολοκληρωθεί
ομαλά η διαδικασία σχετικών υποβολών από το σύνολο
των υπόχρεων προς τούτο,
9. το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται για το έτος 2020, η προθεσμία της
παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την ηλεκτρονική υποβολή
του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος Συμπληρωματικός) της
υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 (Β’ 3520)
απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως ισχύει, έως και την 30η
Νοεμβρίου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./οικ.67325
(3)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «MEDIFIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.
«MEDIFIL ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε», στο Δήμο Ιλίου, με το
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3469/
2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 236), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄ 121), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 225/2000 (Α΄ 194),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπό στοιχεία Α1α/43866/08-06-2018 υπουργική απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση της Παρασκευής
Θεοφίλου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού με βαθμό Α’, ως Προϊσταμένη της Γενικής
Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας»
(ΑΔΑ: Ω257465ΦΥΟ-Σ1Ε).
9. Την υπ’ αρ. 747/13.10.2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.
10. Την από 18.06.2020 αίτηση της εταιρείας με την
επωνυμία MEDIFIL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και δ.τ. «MEDIFIL ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «MEDIFIL
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEDIFIL
ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε.», στο Δήμο Ιλίου, με το Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
Το Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» καλύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2020
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
I

Αριθμ. 3123.8/70432/2020
(4)
Ανάκληση της παραχώρησης κατά χρήση στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
δημοσίου ακινήτου για τη στέγαση του Λιμεναρχείου Σύμης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4413/2016 (A’ 148).
2. Το π.δ. 70/2014 (Α’ 114).
3. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
6. Το υπ’ αρ. 1028/20/1399899/02-07-2020 έγγραφο
ΥΠΤΠ/Αρχηγείο ΕΛΑΣ/Κλάδος Διαχείρισης - Τεχνικής
Υποστήριξης και Πληροφορικής.
7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/
2019 (Α΄ 133) και την κατεπείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν πιεστικές ανάγκες στέγασης της υπηρεσίας με
την εξεύρεση κτιρίου ικανού να στεγάσει το αυξημένο
προσωπικό το οποίο υπηρετεί σε αυτήν για την κάλυψη
των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών στο ανατολικό
Αιγαίο, αποφασίζουμε:
1. Την ανάκληση της παραχώρησης κατά χρήση στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του δημόσιου ακίνητου με ΑΒΚ 1013 Σύμης Δωδεκανήσου,
με τα συστατικά και Παραρτήματά του, το οποίο έχει
καταγραφεί με το από 09.06.1947 πρωτόκολλο κατάληψης, ως δημόσιο εκ του Ιταλικού Δημοσίου, με ΚΑΕΚ
100710112000, επιφάνειας 730 τ.μ., για την κάλυψη των
στεγαστικών αναγκών του Λιμεναρχείου της νήσου Σύμης του νομού Δωδεκανήσου διότι, σύμφωνα με το (6)
σχετικό, δε δύναται να χρησιμοποιηθεί για το λόγο για
τον οποίο παραχωρήθηκε.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4708/23.10.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02047082310200004*

