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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του
άρθρου 60 του ν. 4375/2016 (Α’ 51)

2

Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους
χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά εργαζόμενο της επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ».

3

Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν
υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία.

4

Περιορισμός και Καθορισμός Είδους Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την Χορήγηση Δικαιωμάτων
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την Παροχή Δημόσιων Δικτύων ή/και Διαθέσιμων στο Κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στη ζώνη των
24,5 - 26,5 GHz

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 13257

(1)

Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του
άρθρου 60 του Ν. 4375/2016 (Α' 51)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον όρο 15 του Προοιμίου και τις διατάξεις του Κεφαλαίου 3 του υπ’ αριθμ. 439/2010 Κανονισμού (ΕΕ) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης
Μαου 2010 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου
60 του Ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις
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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) (L180/29.6.2013),
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 51), όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 86 του Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ Α' 117).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 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 ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α' 20).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ6 από 25.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (Β' 2109).
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ10 από 25.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μουζάλα» (Β' 2109), όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ144 από
11.04.2016 όμοιας (Β' 993).
8. Το από 01.04.2016 έγγραφο με τίτλο: «EASO
HOTSPOT OPERATING PLAN TO GREECE - Amendment no
2», το οποίο υπεγράφη μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Ιωάννη Μουζάλα και του Εκτελεστικού Διευθυντή του
EASO, Jose Carreira.
9. Το γεγονός ότι στα θαλάσσια ανατολικά σύνορα της
χώρας και στα πλησίον αυτών Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, παρατηρούνται σταθερά για μεγάλο χρονικό διάστημα αφίξεις μεγάλου αριθμού πολιτών τρίτων
χωρών και ανιθαγενών, οι οποίοι υποβάλλουν αιτήσεις
διεθνούς προστασίας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Για τους παραμένοντες στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης που βρίσκονται στη Λέσβο, τη Χίο, τη
Σάμο, τη Λέρο και την Κω εφαρμόζεται η κατά παρέκκλιση διαδικασία του άρθρου 60 παρ. 4 του Ν. 4375/2016
(Α' 51) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του
Ν. 4399/2016 (Α' 117) και ισχύει.
2. Επί των διαδικασιών της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του Ν. 4375/2016 όπως ισχύει,
το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που μπορεί να
διατεθεί, καθορίζεται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και περιλαμβάνει όσους διαθέτουν
πτυχίο Α.Ε.Ι. και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3. Επί των διαδικασιών της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του Ν. 4375/2016 όπως ισχύει,
η συνέντευξη με τους αιτούντες διεθνή προστασία δύναται να διενεργείται, από εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), που
έχουν διατεθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κεφαλαίου 3 του υπ’ αριθμ. 439/2010
Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Η Υπηρεσία Ασύλου μπορεί να επικουρείται από το ανωτέρω
προσωπικό και για κάθε άλλη διαδικασία που εμπίπτει
στις αρμοδιότητές της. Το ανωτέρω προσωπικό πρέπει
να διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Τα έγγραφα που συντάσσει και διαχειρίζεται το προσωπικό
αυτό, στο πλαίσιο των παραπάνω διαδικασιών, όπως
η φόρμα κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας, το πρακτικό συνέντευξης, η πρόταση/εισήγηση, το
αποδεικτικό επίδοσης, η έκθεση ευαλωτότητας, είναι
στην ελληνική γλώσσα ή, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή για αντικειμενικούς λόγους, στην αγγλική.
Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω έγγραφα περιέχονται
υποχρεωτικά στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης και
μεταφράζονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος,
χωρίς στο μεταξύ να κωλύεται εξ αυτού του λόγου η
συνέχιση της διαδικασίας.
4. Το προσωπικό των ανωτέρω παραγράφων, για την
πραγματοποίηση των παραπάνω διαδικασιών, τελεί υπό
τις ειδικότερες οδηγίες του Διευθυντή της Υπηρεσίας
Ασύλου και των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου που
είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση των διαδικασιών
αυτών.
5. Δεν εφαρμόζεται η κατά παρέκκλιση διαδικασία της
παρούσας, σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή των
παραπάνω διατάξεων και σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας, διαπιστωθεί ότι ο αιτών διεθνή προστασία
ανήκει σε ευάλωτη ομάδα, σύμφωνα με την παράγραφο
8 του άρθρου 14 του Ν. 4375/2016 ή ότι εμπίπτει στις
διατάξεις των άρθρων 8 έως και 11 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των
κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του
κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση
αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα
(αναδιατύπωση).

Τεύχος Β’ 3455/26.10.2016

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και
Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ι

Αριθμ. οικ. 48725/903
(2)
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους
χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά εργαζόμενο της επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1β του Ν.3746/2009
«Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ),
ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις
αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (Α' 27).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν.1836/1989
«Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α' 79).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α' 258), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α' 143).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις» (Α' 29).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.δ. 113/
2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
(Α' 194).
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8. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178).
9. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
(Α' 180).
10. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/23-9-2015 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).
11. Την υπ. αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).
12. Την υπ’ αριθμ. Υ56/21-10-2015 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου»
(Β' 2281).
13. Το υπ. αριθμ. οικ. 35628/68/02-08-2016 έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
και το γεγονός ότι η παρούσα οικονομική ενίσχυση σε
καμία περίπτωση δεν παρέχει άμεσο ή έμμεσο πλεονέκτημα στην επιχείρηση, ούτε υποκαθιστά ή απαλλάσσει
την επιχείρηση από οποιοδήποτε εκ των υποχρεώσεων
της έναντι των πρώην ή νυν εργαζομένων της.
14. Την υπ’ αριθμ. οικ. 38446/1355/29-08-2016 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
15. Την υπ’ αριθμ. 64589/17-08-2016 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του ΟΑΕΔ.
16. Την υπ' αριθμ. 1516/17-08-2016 απόφαση έγκρισης
δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του
ΟΑΕΔ (ΑΔΑ: ΩΞΛΧ4691Ω2-042).
17. Το υπ' αριθμ. 453/22-07-2016 αίτημα του Συλλόγου
Υπαλλήλων - Εμποροϋπαλλήλων Ν. Λάρισας, σύμφωνα
με το οποίο οι πρώην εργαζόμενοι της ανωτέρω επιχείρησης πλήττονται ιδιαίτερα από τη διακοπή λειτουργίας
της λόγω πτώχευσης και ως εκ τούτου αδυνατούν να
αντιμετωπίσουν άμεσες, βιοποριστικές, προσωπικές και
οικογενειακές τους ανάγκες.
18. Το γεγονός ότι ο μισθωτός που έχει ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης (άρθρο 325 ΑΚ) μολονότι η σύμβαση εργασίας του είναι ενεργή, μπορεί να προστατεύεται ως άνεργος από τον ΟΑΕΔ.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους πεντακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (557.000€) περίπου σε βάρος
του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία θα καλυφθεί
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0659.00
«Λοιπές Παροχές Ανεργίας» οικονομικού έτους 2016,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τη χορήγηση από τον ΟΑΕΔ εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) ανά
άνεργο της επιχείρησης με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ.», που πληροί τις προϋποθέσεις για
να λάβει επίδομα ανεργίας, καθώς και σε κάθε μισθωτό
της ως άνω επιχείρησης που μέχρι τη δημοσίευση της
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παρούσας έχει ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης (άρθρο
325 ΑΚ).
Άρθρο 2
1. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 1
θα γίνει μετά την προσκόμιση καταλόγου από το σωματείο των εργαζομένων, και σχετικού ελέγχου από τις
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, βάσει του οποίου θα προκύπτει η
εργασιακή σχέση με την επιχείρηση και η τυχόν άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του
εργαζόμενου, στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής
στοιχεία:
α) Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε δικαιούχου.
β) Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο
αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών.
γ) Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης
(ΑΜΚΑ).
δ) Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).
ε) Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως
άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς
Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (ΙΒΑΝ).
2. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης, οι οποίοι
δεν έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο της παρ. 1,
δικαιούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση θεραπείας
στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρώτρια Υπουργός
Εσωτερικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ.80020/44136/Δ.15.747
(3)
Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν
υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 35, του
Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστή-
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ματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α' 85), όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή του με το άρθρο δεύτερο παρ. 4 του
Ν. 4393/2016 (Α' 106) και το άρθρο 41 του Ν. 4415/2016
(Α' 159).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές
διατάξεις» (Α' 29).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.δ/τος 63/2005
(Α' 98).
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
όπως ισχύει (Α' 180).
5. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116)
6. Την αριθμ. Υ5/27.01.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Β' 204).
7. Την υπ' αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09.10.2015 (Β'
2169) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο».
8. Τις υπ' αριθμ. 25908/496/2016 (Β΄ 1604) «Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των
εφάπαξ παροχών» και οικ.26334/894/8-6-2016 (Β' 1623)
«Συμπλήρωση της αριθ. 25908/469/7-6-2016 απόφασης
του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ/Β/1604) «Καθορισμός
των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ
παροχών» υπουργικές αποφάσεις.
9. Το αριθμ. 33091/1166/28-9-2016 έγγραφο της
Δ/νσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την συνημμένη σ' αυτό Οικονομική Έκθεση ( 9ος/2016).
10. Την αρ. πρωτ. 44966/1573 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γ.Δ.Ο.Υ. βάσει του αρθ.
24, παρ. 5, εδαφ. ε, του Ν. 4270/2014 (Α' 143).
11.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε
βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας
Για την εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού της εφάπαξ παροχής, όπως προβλέπεται από την υποπερίπτωση
ββ της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του άρθρου
35 του Ν. 4387/2016 (Α' 85) όπως ισχύει, στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους των Τομέων
Πρόνοιας Υγειονομικών, Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών,
Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, Πρόνοιας Συμβολαιο-
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γράφων και Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του
E.T.A.A., των Τομέων Πρόνοιας των Εφημεριδοπωλών και
Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης
και Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων
Τύπου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑ.Π.Ι.Τ., των οποίων η εισφορά
δεν προκύπτει ως ποσοστό επί ασφαλιστικής κατηγορίας, ορίζονται τα κάτωθι:
α. Ως ποσοστό εισφοράς θεωρείται το ποσοστό 4%
β. Καθορίζονται ανά Τομέα ασφαλιστικές κατηγορίες
για την κατάταξη των ασφαλισμένων σ' αυτές, καθώς και
μηνιαίο εισόδημα για την κάθε ασφαλιστική κατηγορία,
όπως περιγράφονται αναλυτικά στα ακόλουθα άρθρα
της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Τομέας Πρόνοιας Υγειονομικών ΕΤΑΑ
α) Στον Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών του ΕΤΑΑ καθορίζεται η ασφαλιστική κατηγορία Υ1.
β) Όλοι οι ασφαλισμένοι του Τομέα κατατάσσονται
στην κατηγορία αυτή.
γ) Ως μέσο μηνιαίο εισόδημα για την ανωτέρω ασφαλιστική κατηγορία Υ1 ορίζεται το ποσό των 107,92 €.
Άρθρο 3
Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών ΕΤΑΑ
α) Στον Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ
καθορίζονται οι παρακάτω
ασφαλιστικές κατηγορίες:
Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ1
Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ2
Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ3
Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ4
Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ5
β) Οι ασφαλισμένοι του Τομέα, αυτοαπασχολούμενοι
δικηγόροι, κατατάσσονται στις ως άνω ασφαλιστικές
κατηγορίες ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.
Οι ασφαλισμένοι με μέχρι δύο (2) έτη ασφάλισης στον
Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ1
Οι ασφαλισμένοι με 2 έως 5 έτη ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ2
Οι ασφαλισμένοι με 5 έως 10 έτη ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία ΔΑ3
Οι (προ της 1-1-1993) ασφαλισμένοι με 10 έτη ασφάλισης και πάνω στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική
κατηγορία ΔΑ4
Οι (μετά την 1-1-1993) ασφαλισμένοι με 10 έτη ασφάλισης και πάνω στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική
κατηγορία ΔΑ5
γ) Το μηνιαίο εισόδημα (ΜΕ) για μηνιαία εισφορά 4%
σε κάθε ασφαλιστική κατηγορία, υπολογίζεται με τον
ακόλουθο τύπο :
ΜΕ = Ετήσια εισφορά * 35% * 25/12
Ως ετήσια εισφορά θεωρείται η ισχύουσα του έτους
για την αντίστοιχη ασφαλιστική κατηγορία.
Άρθρο 4
Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών ΕΤΑΑ
α) Στον Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών του
ΕΤΑΑ καθορίζεται η ασφαλιστική κατηγορία ΔΕ1.
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β) Όλοι οι ασφαλισμένοι του Τομέα κατατάσσονται
στην κατηγορία αυτή.
γ) Ως μέσο μηνιαίο εισόδημα για την ανωτέρω ασφαλιστική κατηγορία ΔΕ1 ορίζεται το ποσό των 1.028 €
(χιλίων είκοσι οκτώ ευρώ).
Άρθρο 5
Τομέας Πρόνοιας Συμβολαιογράφων ΕΤΑΑ
α) Στον Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων του ΕΤΑΑ
καθορίζεται η ασφαλιστική κατηγορία Σ1.
β) Όλοι οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι
του Τομέα κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή.
γ) Ως μέσο μηνιαίο εισόδημα για την ανωτέρω ασφαλιστική κατηγορία Σ1 ορίζεται το ποσό των 1.550 € (χιλίων
πεντακοσίων πενήντα ευρώ).
Άρθρο 6
Τομέας Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
ΕΤΑΑ
α) Στον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ καθορίζονται οι παρακάτω ασφαλιστικές
κατηγορίες:
Ασφαλιστική κατηγορία ΕΔΕ1
Ασφαλιστική κατηγορία ΕΔΕ2
β) Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στις ως άνω ασφαλιστικές κατηγορίες ως εξής:
Οι ασφαλισμένοι με τάξη πτυχίου ΜΕΕΠ και ΜΕΚ Α και
Β υπάγονται στην ασφαλιστική κατηγορία ΕΔΕ1
Οι ασφαλισμένοι με τάξη πτυχίου ΜΕΕΠ και ΜΕΚ Γ και
Δ υπάγονται στην ασφαλιστική κατηγορία ΕΔΕ2.
γ) Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία ΕΔΕ1 θεωρείται το ποσό των 304,52 € (τριακοσίων τεσσάρων ευρώ
και πενήντα δύο λεπτών).
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία ΕΔΕ2 θεωρείται το ποσό των 383,54 € (τριακοσίων ογδόντα τριών
ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών).
Άρθρο 7
Τομέας Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών ΕΤΑΠ - ΜΜΕ
α) Στον Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ καθορίζονται οι παρακάτω ασφαλιστικές κατηγορίες:
Ασφαλιστική κατηγορία Ε1
Ασφαλιστική κατηγορία Ε2
Ασφαλιστική κατηγορία Ε3
Ασφαλιστική κατηγορία Ε4
Ασφαλιστική κατηγορία Ε5
β) Οι αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι του Τομέα
κατατάσσονται στις ως άνω ασφαλιστικές κατηγορίες
ανάλογα με τα έτη ασφάλισης:
Οι ασφαλισμένοι με μέχρι ένα (1) έτος ασφάλισης στον
Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε1
Οι ασφαλισμένοι με 1 έως 5 έτη ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε2
Οι ασφαλισμένοι με 5 έως 10 έτη ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε3
Οι ασφαλισμένοι με 10 έως 20 έτη ασφάλισης στον
Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε4
Οι ασφαλισμένοι με 20 έτη ασφάλισης στον Τομέα και
πάνω, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε5.
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γ) Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε1 θεωρείται
το ποσό των 1.250 € (χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε2 θεωρείται
το ποσό των 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε3 θεωρείται το ποσό των 1.875 € (χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα
πέντε ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε4 θεωρείται
το ποσό των 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε5 θεωρείται
το ποσό των 2.500 € (δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ)
Άρθρο 8
Τομέας Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
α) Στον Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθορίζονται οι παρακάτω ασφαλιστικές κατηγορίες:
Ασφαλιστική κατηγορία Ε1
Ασφαλιστική κατηγορία Ε2
Ασφαλιστική κατηγορία Ε3
Ασφαλιστική κατηγορία Ε4
Ασφαλιστική κατηγορία Ε5
β) Οι αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι του Τομέα
κατατάσσονται στις ως άνω ασφαλιστικές κατηγορίες
ανάλογα με τα έτη ασφάλισης:
Οι ασφαλισμένοι με μέχρι ένα (1) έτος ασφάλισης στον
Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε1
Οι ασφαλισμένοι με 1 έως 5 έτη ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε2
Οι ασφαλισμένοι με 5 έως 10 έτη ασφάλισης στον Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε3
Οι ασφαλισμένοι με 10 έως 20 έτη ασφάλισης στον
Τομέα, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε4
Οι ασφαλισμένοι με 20 έτη ασφάλισης στον Τομέα και
πάνω, υπάγονται στην Ασφαλιστική κατηγορία Ε5
γ) Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε1 θεωρείται
το ποσό των 1.250 € (χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε2 θεωρείται
το ποσό των 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε3 θεωρείται το ποσό των 1.875 € (χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα
πέντε ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε4 θεωρείται
το ποσό των 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ)
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Ε5 θεωρείται
το ποσό των 2.500 € (δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ)
Άρθρο 9
Τομέας Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και
Υπαλλήλων Τύπου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
α) Στον Τομέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και
Υπαλλήλων Τύπου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθορίζεται η ασφαλιστική ΙΕ1.
β) Όλοι οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι
του Τομέα κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή.
γ) Ως μέσο μηνιαίο εισόδημα για την ανωτέρω ασφαλιστική κατηγορία Σ1 ορίζεται το ποσό των 495,94 € (τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων
λεπτών).
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Άρθρο 10
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών ΤΑΠΙΤ
α) Στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών
του ΤΑΠΙΤ καθορίζονται οι παρακάτω ασφαλιστικές κατηγορίες:
Ασφαλιστική κατηγορία Π1
Ασφαλιστική κατηγορία Α1
β) Οι προπονητές ασφαλισμένοι του Τομέα κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία Π1.
Οι αναβάτες ασφαλισμένοι του Τομέα κατατάσσονται
στην ασφαλιστική κατηγορία Α1.
γ) Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Π1 θεωρείται το ποσό των 1.536,11 € (χιλίων πεντακοσίων τριάντα
έξι ευρώ και έντεκα λεπτών).
Ως μηνιαίο εισόδημα για την κατηγορία Α1 θεωρείται
το ποσό των 1.328,21 € (χιλίων τριακοσίων είκοσι ευρώ
και είκοσι ένα λεπτών).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 69097/1496
(4)
Περιορισμός και Καθορισμός Είδους Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την Χορήγηση Δικαιωμάτων
Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την Παροχή Δημόσιων Δικτύων ή/και Διαθέσιμων στο Κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στη ζώνη
των 24,5 - 26,5 GHz
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4070/2012 "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012),
όπως ισχύει.
2. Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
(ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013).
3. Του Ν. 3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», (ΦΕΚ 93/Α/20-04-2011).
4. 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. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
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Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
5. Του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Του Π.δ. 109/2014 (Α' 176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
7. Της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. 1900/51/
27-1-2016 «Έγκριση Εθνικού Κανονισμού Κατανομής
ζωνών Συχνοτήτων» (ΦΕΚ 105/Β/27-1-2016) όπως εκάστοτε ισχύει.
8. Της υπουργικής απόφασης με αριθμό 54897/1539/
Φ.213/10-09-2015 (ΑΔΑ: ΩΛΩ5465ΦΘΘ-Φ7Χ) για τη
διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης για τη χορήγηση
Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 24,526,5GHz.
9. Της υπουργικής απόφασης με αριθμό 7349/218/
12-2-2014 «Περιορισμός του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη
3,4-3,8 GHz, καθορισμός του είδους της διαγωνιστικής
διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4070/2012
και τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμό
29913/1196/2006 περί του περιορισμού του αριθμού
των δικαιωμάτων χρήσης Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης».
II. Την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 752/1/12-03-2015 για τη
διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης για τη χορήγηση
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των
24,5-26,5 GHz.
III. Την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 766/2/15-06-2016, (ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με αρ. πρωτ. ΥπΥΠΜΕΔΙ 62229/1386, ημ/
νία 22-09-2016), «Εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον Περιορισμό και
τη Διαδικασία Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για την Παροχή Δημόσιων Δικτύων ή/και
Διαθέσιμων στο Κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στη ζώνη των 24,5 - 26,5 GHZ»
IV. Την πρόθεση του Κράτους για την ενίσχυση του
ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή καινοτόμων δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους πολίτες.
V. Το γεγονός ότι το ραδιοφάσμα είναι σπάνιος πόρος
και η χορήγηση του για χρήση πρέπει να εξασφαλίζει
βιώσιμα δίκτυα και επαρκή ανταγωνισμό.
VI. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
1. Τον περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έως δεκαπέντε (15) δικαιώματα εθνικής εμβέλειας εύρους ζώνης 2x56 MHz συμπεριλαμβανομένων
των ζωνών συχνοτήτων ασφαλείας (guard bands) στη
ζώνη συχνοτήτων 24.549-25.389 MHz και 25.557-26.397
MHz, με τήρηση ζωνών συχνοτήτων ασφαλείας εύρους
28 MHz μεταξύ των φασματικών τμημάτων διαφορετικών παροχών.
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2. Τον ορισμό ως εξής:
α) Η χρονική διάρκεια του περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 24,5 - 26,5
GHZ καθορίζεται στα δεκαπέντε (15) έτη, ενώ η διάρκεια
των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη
24, 5 - 26,5GHZ καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλα
τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των
24,5 - 26,5 GHZ να λήγουν την ίδια ημερομηνία.
β) Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται με τη διαδικασία της ανοιχτής δημοπρασίας.
3. Την κατάργηση της υπουργικής απόφασης με αριθ-
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μό 29913/1196/30-05-2006 (ΦΕΚ Β'711) όπως ισχύει τροποποιηθείσα από την υπουργική απόφαση με αριθμό
7349/218/12-02-2014(ΦΕΚ Β'350)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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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 Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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

*02034552610160008*

