
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/
ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β’ 
3254/08-08-2018) απόφασης του Υπουργού Υγείας
και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει - Πα-
ράταση προθεσμίας της παρ.  1 αρ. 5 της κοινής 
υπουργικής απόφασης.

2 Επαναφορά υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν 
δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16 του 
ν. 3891/2010 (Α’ 188) και 9 του ν. 3920/2011 (Α’ 33) 
σε διάφορους φορείς του Δημοσίου.

3 Καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας οργανικών μο-
νάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του 
Κυβερνητικού Έργου για το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ (1)
ΤΑΕΥΕ/669590/26031/2205/279 
Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/

ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β’ 

3254/08-08-2018) απόφασης του Υπουργού Υγεί-

ας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητι-

σμού όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει - Πα-

ράταση προθεσμίας της παρ. 1 αρ. 5 της κοινής 

υπουργικής απόφασης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1558/1985 «Περί Κυβερνήσεως και Κυβερνη-

τικών Οργάνων», άρθρ. 27 «Σύσταση Γενικών Γραμμα-
τειών» παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» 
(ΦΕΚ 137/Α’/26-07-1985).

β) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α’/22-04-2005), όπως ισχύει.

γ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γε-
νικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». (ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015).

δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α’/22-01-2018), όπως ισχύει.

ε) Του π.δ.  125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α’/
05.11.2016).

στ) Της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γεώργιο Βασιλει-
άδη (ΦΕΚ 3672/Β’/11-11-2016) και της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325/28-02-2018 
(ΦΕΚ 852/Β’/09-03-2018) τροποποίησης αυτής.

ζ) Του π.δ.  73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’/23-09-2015).

η) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’/09.10.2017).

2. Την παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/
Α’/17-06-1999), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 16 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α’/29-06-2017).

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/
386611/15976/1417/152/3-8-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/8-8-2018) 
κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την Κάρτα Υγείας 
Αθλητή.

4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/
432589/17798/1552/168 (ΦΕΚ  3967/Β’/12-09-2018) 
«Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/
ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/3-8-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/
8-8-2018) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την 
Κάρτα Υγείας Αθλητή.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/
505873/20615/1735/204 (ΦΕΚ  4538/Β’/18-10-2018) 
«Τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/
ΤΑΕΥΕ/432589/17798/1552/168/06-09-2018 (ΦΕΚ 3967/
Β’/12-09-2018) κοινής υπουργικής απόφασης του 
Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού «Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/
03-08-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) κοινής υπουργι-
κής απόφασης σχετικά με την Κάρτα Υγείας Αθλητή»-
παράταση προθεσμίας της παρ. 1 αρ.5 της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ-
ΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 
(ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) κοινή υπουργική απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως εξής:

Παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής από-
φασης αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/
386611/15976/1417/152/03-08-2018 (ΦΕΚ  3254/Β’/
08-08-2018) έως 31-07-2019.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/
03-08-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) κοινή υπουργική 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. Δ4δ/102113 (2)
Επαναφορά υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν 

δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16 του 

ν. 3891/2010 (Α’ 188) και 9 του ν. 3920/2011 (Α’ 33) 

σε διάφορους φορείς του Δημοσίου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 11 του άρθρου 79 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) 

«Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 4574/2018 (Α’ 191) «Κύρωση της σύμβασης παραχώρη-
σης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου   και άλλες διατάξεις».

2. Του άρθρου 16 του ν. 3891/2010 (Α’ 188) «Αναδιάρθρω-
ση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα».

3. Του άρθρου 9 του ν. 3920/2011 (Α’ 33) « Εξυγίανση, 
αναδιάρθρωση και ανάπτυξη αστικών συγκοινωνιών 
Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις».

4. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

5. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα».

6. Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει.

7. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α’) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών».

10. Του π.δ. 133/2017 (Α’ 161) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξε-
ων της παραγράφου 11 του άρθρου 79 του ν. 4530/2018, 
όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 4574/2018 (Α’ 191), για την επαναφορά, 
σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, υπαλλήλων που υπηρετούσαν με την 
ειδικότητα του οδηγού ή μηχανοδηγού ή σταθμάρχη 
ή κλειδούχου ή εργάτη γραμμής ή τεχνίτη γραμμής ή 
μηχανικού ΠΕ και TE ή στον κλάδο ελέγχου και κίνησης 
αμαξοστοιχιών και οι οποίοι μεταφέρθηκαν ως πλεο-
νάζον προσωπικό προς άλλους φορείς του Δημοσίου, 
δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16 του ν. 3891/2010 
(Α’ 188) και 9 του ν. 3920/2011 (Α’ 33), ως εξής:

1. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 του ν. 4574/2018 (Α’ 191) υποβάλλουν, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
δημοσίευση της παρούσας και κοινοποίησή της στους 
ενδιαφερόμενους, αίτηση για την επαναφορά τους στην 
Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε., καθώς και όλα τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά - δικαιολογητικά στην αρμό-
δια Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα υποδοχής, με 
κοινοποίηση υποχρεωτικά στον φορέα όπου υπηρετούν, 
καθώς και στους λοιπούς φορείς της παραγράφου αυ-
τής. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα τριών (3) 
επιλογών κατά ανώτατο όριο, είτε κατά φορέα υποδοχής 
(Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε.), είτε κατά ειδικότη-
τα (οδηγού ή μηχανοδηγού ή σταθμάρχη ή κλειδούχου ή 
εργάτη γραμμής ή τεχνίτη γραμμής ή μηχανικού ΠΕ και 
TE ή στον κλάδο ελέγχου και κίνησης αμαξοστοιχιών).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 70063Τεύχος Β’ 5927/31.12.2018

2. Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχο-
νται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, τις συνθή-
κες και το εν γένει καθεστώς εργασίας, εξέλιξης και υπηρε-
σιακής κατάστασης που ισχύει σε Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και 
Ο.ΣΥ. Α.Ε., παραιτούμενοι ταυτοχρόνως του δικαιώματος 
κάθε διεκδίκησης ή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης 
φύσης αξίωσης εξ αιτίας και επ’ αφορμή της αρχικής μετα-
φοράς τους, δυνάμει των ν. 3891/2010 και ν. 3920/2011, και 
της εν συνεχεία επανόδου τους σε Ο.Σ.E. A.E., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 
και Ο.ΣΥ. Α.Ε., δυνάμει της παραγράφου 11 του άρθρου 79 
του ν. 4530/2018, όπως αντικαταστάθηκε από την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4574/2018 (Α’ 191).

3. Τα διοικητικά συμβούλια των Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 
και Ο.ΣΥ. Α.Ε., αφού ελέγξουν καταρχήν τις αιτήσεις, σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, το καταστατικό και τον 
ισχύοντα Κανονισμό τους, εν συνεχεία και σε συνεργα-
σία μεταξύ τους, διατυπώνουν γνώμη εάν οι αιτούντες 
πληρούν τις προϋποθέσεις επαναφοράς τους, σύμφωνα 
με τα σχετικά αιτήματα και τις υπάρχουσες υπηρεσιακές 
ανάγκες, καθώς και σε ποια από τις προβλεπόμενες από 
τις οργανικές τους διατάξεις θέσεις - του καθενός ξεχω-
ριστά φορέα υποδοχής - θα μεταφερθούν.

4. Οι ως άνω αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων 
των Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε., συνοδευόμενες 
από την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση των παρ. 1 
και 2 της παρούσας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά των υποψηφίων, διαβιβάζονται στην αρμόδια 
υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη, δυνάμει 
των διατάξεων του εδαφίου 2 της παραγράφου 11 του 
άρθρου 79 του ν. 4530/2018, όπως αντικαταστάθηκε 
από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4574/2018 
(Α’ 191), σχετική πράξη επαναφοράς.

Η επαναφορά διενεργείται με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του αρμόδιου 
προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης.

5. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύει να 
ισχύει η αριθμ. Δ4δ/87199/5-11-2018 (Β’ 5067) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 28 Δεκεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Διοικητικής Υποδομών και
Ανασυγκρότησης Μεταφορών
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ 
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

 Αριθμ. 1138 (3)
Καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας οργανικών μο-

νάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του 

Κυβερνητικού Έργου για το έτος 2019. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 και της παρ. 9 και 13 

του άρθρου 20 του ν.  4109/2013 (ΦΕΚ  16  Α’), όπως 
ισχύει, για τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων της 
Γενικής Γραμματείας Συντονισμού που θα εργάζονται 
σε δωδεκάωρη βάση και κατά τα Σάββατα, Κυριακές ή 
εξαιρέσιμες.

2. Την αριθμ. Υ217/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού 
(Β’ 4028) «Ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Συντονι-
σμού του Κυβερνητικού Έργου με προσωπικό πέραν του 
αριθμού των οργανικών της θέσεων».

3. Την αριθμ. 222/22.07.2015 απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας, «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Συντονι-
σμού» (ΦΕΚ 534/ΥΟΔΔ/22.07.2015).

4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται συμπληρωματική δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

5. Τις ανάγκες της υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση δωδεκάωρης λειτουργίας των υπηρε-

σιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού 
για το έτος 2019, ως κάτωθι:

α. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα
β. Υπηρεσία Διοίκησης
γ. Υπηρεσία Προγραμματισμού
δ. Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων
ε. Τομείς:
εα. Τομέας Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας
εβ. Τομέας Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Με-

ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
εγ. Τομέας Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων και Μακεδονίας και Θράκης
εδ. Τομέας Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού
εε. Τομέας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας 

και Υγείας
εστ. Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

Περιβάλλοντος
εζ. Τομέας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη

εη. Τομέας Τουρισμού και Ναυτιλίας
Στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εμπίπτει 

το προσωπικό που υπηρετεί στις ανωτέρω οργανικές 
μονάδες και η δαπάνη για την πρόσθετη εργασία του 
υπηρετούντος προσωπικού θα γίνει βάσει των διατάξε-
ων του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει και θα 
βαρύνει τους οικείους κωδικούς του προϋπολογισμού 
του φορέα 1023-603-0000000 μέσα στο πλαίσιο των 
εγκεκριμένων πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί για 
το έτος 2019.

Η βεβαίωση της πραγματοποίησης της υπερωριακής 
εργασίας των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιακών 
μονάδων θα γίνεται με βεβαίωση του Προϊσταμένου της 
Υπηρεσίας Διοίκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ70064 Τεύχος Β’ 5927/31.12.2018

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 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,

*02059273112180004*
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