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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός μέγιστου αριθμού δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για λήψη άδειας
υπηρεσιακής εκπαίδευσης κατά το δικαστικό έτος
2022-2023 και καταληκτικής ημερομηνίας για την
υποβολή των σχετικών αιτήσεων.

2

Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του
ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

Αρ. Φύλλου 5083

άρθρου 129 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), κατά το δικαστικό
έτος (2022-2023) και την 01.03.2022 ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων από
τους δικαστικούς υπαλλήλους του ως άνω Τομέα, καθώς
και των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν
στην αποδοχή τους από τους φορείς μετεκπαίδευσης ή
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, εφόσον πληρούνται και οι
προϋποθέσεις που τάσσονται από τις διατάξεις των παρ.
1-3 του άρθρου 129 του ως άνω νόμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ο Υπουργός

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 54688
(1)
Καθορισμός μέγιστου αριθμού δικαστικών
υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για λήψη
άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης κατά το δικαστικό έτος 2022-2023 και καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 18 και της παρ. 3
του άρθρου 129 του ν. 4798/2021 «Κώδικας δικαστικών
υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 68).
2. Το υπ’ αρ. 47237/13.09.2021 έγγραφο της υπηρεσίας
Επιτρόπου «Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοικητική Μέριμνα», με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με άδεια υπηρεσιακής
εκπαίδευσης του άρθρου 129 του ν. 4798/2021 (Α’ 68)».
3. Τις υποβληθείσες αιτήσεις έξι (6) δικαστικών υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για λήψη άδειας υπηρεσιακής
εκπαίδευσης, κατά το δικαστικό έτος 2022-2023.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε σε έξι (6) τον μέγιστο αριθμό των δικαστικών υπαλλήλων του Τομέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και της Γενικής Επιτροπείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί άδεια υπηρεσιακής
εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. Α.1235
(2)
Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του
ν. 1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των άρθρων 1 και 4 του ν. 490/1976 (Α’ 331),
β) των παρ. 1 και 5 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988
(Α’ 166),
γ) της υπό στοιχεία Δ.697/35/1990 Α.Υ.Ο., όπως κυρώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 1884/1990 (Β’ 190),
δ) των άρθρων 6 και 7 του ν. 3863/2010 (Α’ 115),
ε) του άρθρου 38 του ν. 2072/1992 (Α’ 125),
στ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α’ 258),
ζ) 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), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
θ) του άρθρου 32 του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
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ι) της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιβ) της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901),
ιγ) της υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051),
ιδ) της υπ’ αρ. οικ. 71672/27.9.2021 κοινής απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 4443),
ιε) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) (Β’ 4738).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δεδομένου ότι, μετά την τροποποίηση του άρθρου
16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166) καθίσταται αναγκαία η αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ18Α/5038263/23.10.2013
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση
της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη
κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα με αναπηρίες της παρ. 1 του άρθρου
16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166) με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» (Β’ 2710), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα αντιστοιχίζονται οι παθήσεις που
ορίζονται στο άρθρο 16 του ν. 1798/1988 (Α’ 166) με τις
παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας που καθορίζονται
στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) του άρθρου 7 του ν. 3863/2010.
Άρθρο 2
Διαδικασία Πιστοποίησης από ΚΕ.Π.Α.
1. Η διαπίστωση της υπαγωγής στις παθήσεις του
άρθρου 16 του ν. 1798/1988 πραγματοποιείται από το
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
με βάση την αντιστοίχιση που παρατίθεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η υπαγωγή πιστοποιείται με εν ισχύ Γνωστοποίηση
Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας.
2. Πρόσωπα που διαθέτουν εν ισχύ Γνωστοποίηση
Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας δεν επαναξιολογούνται. Σε περίπτωση που η εν ισχύ Γνωστοποίηση
Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας είτε (α) δεν
περιλαμβάνει αξιολόγηση για ένταξη ή μη σε ισχύουσες
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διατάξεις κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕ.Π.Α., είτε (β) ζητείται η υπαγωγή
σε διατάξεις που δημοσιεύθηκαν μετά την αξιολόγησή
από την υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α., τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης
της εν ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας. Η αρμόδια τριμελής επιτροπή του
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) προβαίνει
σε αξιολόγηση του ιατρικού φακέλου λαμβάνοντας
υπόψη τις παθήσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στο
Παράρτημα.
3. Πρόσωπα που δεν διαθέτουν εν ισχύ Γνωστοποίηση
Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, υποβάλλουν
αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας και Εισηγητικό Φάκελο
Παροχών Αναπηρίας, ο οποίος αξιολογείται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις του Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η αρμόδια τριμελής επιτροπή του
ΚΕ.Π.Α. λαμβάνει υπόψη τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα.
Άρθρο 3
Έλεγχος Εγκυρότητας
1. Οι αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ελέγχουν την εγκυρότητα των Γνωστοποιήσεων Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας
του ΚΕ.Π.Α. με ανάκτηση αυτών από το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α.
2. Μέχρι την υλοποίηση της δυνατότητας ψηφιακής
ανάκτησης των ιατρικών γνωματεύσεων των ΚΕ.Π.Α.
από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., ο έλεγχος εγκυρότητας
των Γνωστοποιήσεων Αποτελέσματος Πιστοποίησης
Αναπηρίας θα πραγματοποιείται με βάση την ηλεκτρονική υποβολή τους στα αντίστοιχα υποσυστήματα της
Α.Α.Δ.Ε.
3. Ο αιτών των απαλλαγών της παρούσας δύναται να
κοινοποιεί ηλεκτρονικά τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. στην Α.Α.Δ.Ε.,
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr), χωρίς
να απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή της στα υποσυστήματα της Α.Α.Δ.Ε.
Άρθρο 4
Μεταβατικές - καταργούμενες διατάξεις
1. Την υπό στοιχεία Δ18Α/5038263/23.10.2013 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία ιατρικής εξέτασης
ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής
από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων που παραλαμβάνονται από άτομα
με αναπηρίες της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988
με βάση ιατρικές γνωματεύσεις των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.» (Β’ 2710),
καταργείται.
2. Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης
Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. που περιλαμβάνουν αντιστοίχιση σύμφωνα με την κατά την παρ. 1 καταργούμενη
απόφαση, γίνονται δεκτές, εφόσον παραμένουν σε ισχύ
και προδήλως προκύπτει ότι οι σχετικές παθήσεις περιέχονται σε αυτές του Παραρτήματος της παρούσας.
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Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǹȞĲȚıĲȠȓȤȚıȘȢ ȆĮșȒıİȦȞ
ǹ/ǹ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

ȆĮșȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 16 ĲȠȣ Ȟ. 1798/1988
ȆȜȒȡȘȢ ʌĮȡȐȜȣıȘ ĲȦȞ țȐĲȦ Ȓ ȐȞȦ ȐțȡȦȞ Ȓ
ĮȝĳȠĲİȡȩʌȜİȣȡȠȢ ĮțȡȦĲȘȡȚĮıȝȩȢ ĮȣĲȫȞ (ȐȡșȡȠ 16, ʌĮȡ.
1, ʌİȡ. ǹ, ȣʌȠʌİȡ. Į’ țĮȚ ʌĮȡ. 2)
ȈȠȕĮȡȒ țȚȞȘĲȚțȒ ĮȞĮʌȘȡȓĮ ĲȠȣ İȞȩȢ Ȓ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ țȐĲȦ
ȐțȡȦȞ ȝİ ʌȠıȠıĲȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ıȣȞȠȜȚțȐ ȩȤȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ
67% (ȐȡșȡȠ 16, ʌĮȡ. 1, ʌİȡ. ǹ, ȣʌȠʌİȡ. ȕ’, ıĲȠȚȤİȓȠ ĮĮ’)
ȈȠȕĮȡȒ țȚȞȘĲȚțȒ ĮȞĮʌȘȡȓĮ ĲȠȣ İȞȩȢ Ȓ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ țȐĲȦ
ȐțȡȦȞ ȝİ ıȣȝȝİĲȠȤȒ țȚȞȘĲȚțȒȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ĲȠȣ İȞȩȢ Ȓ țĮȚ
ĲȦȞ įȪȠ ȐȞȦ ȐțȡȦȞ, ȝİ ʌȠıȠıĲȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ıȣȞȠȜȚțȐ ȩȤȚ
ȝȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 67% Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲĮ 40% ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
Įʌȩ ĲȠ ȑȞĮ țȐĲȦ ȐțȡȠ. (ȐȡșȡȠ 16, ʌĮȡ. 1, ʌİȡ. ǹ, ȣʌȠʌİȡ.
ȕ’ ıĲȠȚȤİȓȠ ȕȕ’)
ȉȪĳȜȦıȘ țĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ įȪȠ ȠĳșĮȜȝȠȪȢ ȝİ ıȣȞȠȜȚțȩ
ʌȠıȠıĲȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ȠȖįȩȞĲĮ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ (80 %) țĮȚ ȐȞȦ.
(ȐȡșȡȠ 16, ʌĮȡ. 1, ʌİȡ. Ǻ)
ȃȠȘĲȚțȒ ĮȞĮʌȘȡȓĮ ȝİ įİȓțĲȘ ȞȠȘȝȠıȪȞȘȢ țȐĲȦ ĲȠȣ 40
(ȐȡșȡȠ 16, ʌĮȡ. 1, ʌİȡ. ī, ȣʌȠʌİȡ. Į’)
ǹȣĲȚıȝȩȢ, İĳȩıȠȞ ĮȣĲȩȢ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ İʌȚȜȘʌĲȚțȑȢ
țȡȓıİȚȢ Ȓ ȞȠȘĲȚțȒ ĮȞĮʌȘȡȓĮ Ȓ ȠȡȖĮȞȚțȩ ȥȣȤȠıȪȞįȡȠȝȠ
țĮȚ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȦȞ ʌĮșȒıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ĲȠ ʌĮșȩȞ ʌȡȩıȦʌȠ ȑȤİȚ
țĮĲĮıĲİȓ ĮȞȐʌȘȡȠ ȝİ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȠıĲȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ Įʌȩ
67% țĮȚ ȐȞȦ, İȓȞĮȚ ĮȞȓțĮȞȠ ȖȚĮ İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȑȤİȚ ĮȞȐȖțȘ
ȕȠȒșİȚĮȢ (ȐȡșȡȠ 16, ʌĮȡ. 1, ʌİȡ. ī, ȣʌȠʌİȡ. ȕ’)
ȂİıȠȖİȚĮțȒ ĮȞĮȚȝȓĮ (ȐȡșȡȠ 16, ʌĮȡ. 1, ʌİȡ. ī, ȣʌȠʌİȡ.
Ȗ’)
ȈȚįȘȡȠȕȜĮıĲȚțȒ ĮȞĮȚȝȓĮ (ȐȡșȡȠ 38 ĲȠȣ Ȟ. 2072/1992)
ǻȡİʌĮȞȠțȣĲĲĮȡȚțȒ ĮȞĮȚȝȓĮ,
ȂȚțȡȠįȡİʌĮȞȠțȣĲĲĮȡȚțȒ ĮȞĮȚȝȓĮ
ȁȠȚʌȑȢ ǹȚȝȠıĳĮȚȡȚȞȠʌȐșİȚİȢ (ȐȡșȡȠ 17 ĲȠȣ Ȟ. 3402/2005)

9.

ȃİĳȡȚțȒ Ȓ ȘʌĮĲȚțȒ Ȓ ʌȞİȣȝȠȞȚțȒ Ȓ țĮȡįȚĮțȒ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ
ĲİȜȚțȠȪ ıĲĮįȓȠȣ Ȓ
ȂİĲĮȝȩıȤİȣıȘ ȞİĳȡȠȪ Ȓ ȒʌĮĲȠȢ Ȓ țĮȡįȚȐȢ Ȓ ʌȞİȪȝȠȞĮ
(ȐȡșȡȠ 16, ʌĮȡ. 1, ʌİȡ. ī, ȣʌȠʌİȡ. į’)

10.

ȈȣȖȖİȞȒȢ ĮȚȝȠȡȡĮȖȚțȒ įȚȐșİıȘ (ǹȚȝȠȡȡȠĳȚȜȓĮ) Ȓ țȣıĲȚțȒ
ȓȞȦıȘ Ȓ ȠȝȩȗȣȖȠȢ țȜȘȡȠȞȠȝȚțȒ ȣʌİȡȤȠȜȘıĲİȡȠȜĮȚȝȓĮ,
İĳȩıȠȞ ĲĮ ȐĲȠȝĮ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȦȞ ʌĮșȒıİȦȞ ĮȣĲȫȞ, ȑȤȠȣȞ
țĮĲĮıĲİȓ ĮȞȐʌȘȡȠȚ, ȝİ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȠıĲȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ Įʌȩ
İȟȒȞĲĮ İʌĲȐ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ (67%) țĮȚ ȐȞȦ, İȓȞĮȚ ĮȞȓțĮȞĮ ȖȚĮ
İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĮȞȐȖțȘ ȕȠȒșİȚĮȢ (ȐȡșȡȠ 16, ʌĮȡ. 1,
ʌİȡ. ī, ȣʌȠʌİȡ. İ’)

ȆĮșȒıİȚȢ Ǽ.Ȇ.Ȇ.Ȇ.ǹ. - ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ
ȀȐșİ ȞȩıȘȝĮ, Ȓ ʌȐșȘıȘ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĳȑȡİȚ ʌȜȒȡȘ
ʌĮȡȐȜȣıȘ ĲȦȞ ȐȞȦ Ȓ țȐĲȦ ȐțȡȦȞ Ȓ ĮȝĳȠĲİȡȩʌȜİȣȡȠ
ĮțȡȦĲȘȡȚĮıȝȩ ĮȣĲȫȞ
ȀȐșİ ȞȩıȘȝĮ, Ȓ ʌȐșȘıȘ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĳȑȡİȚ ıȠȕĮȡȒ
țȚȞȘĲȚțȒ ĮȞĮʌȘȡȓĮ ĲȠȣ İȞȩȢ Ȓ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ țȐĲȦ ȐțȡȦȞ ȝİ
ʌȠıȠıĲȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ıȣȞȠȜȚțȐ 67%
ȀȐșİ ȞȩıȘȝĮ Ȓ ʌȐșȘıȘ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚĳȑȡİȚ ıȠȕĮȡȒ
țȚȞȘĲȚțȒ ĮȞĮʌȘȡȓĮ ĲȠȣ İȞȩȢ Ȓ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ țȐĲȦ ȐțȡȦȞ ȝİ
ʌȠıȠıĲȩ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ıȣȞȠȜȚțȐ ȩȤȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠ ĲȠȣ 67% Įʌȩ
ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĲȠ 40% ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Įʌȩ ĲȠ ȑȞĮ țȐĲȦ ȐțȡȠ.
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ȀİĳȐȜĮȚȠ 11.8.
ȀİĳȐȜĮȚȠ 11.9, 11.12, 12.6

ȀİĳȐȜĮȚȠ 1.1.
Ȃİ Ȇ.ǹ. 67% țĮȚ ȐȞȦ.
ȂİĲĮȖȖȓıİȚȢ ĮȓȝĮĲȠȢ.
ȀİĳȐȜĮȚȠ 1.2.– 1.3
Ȃİ Ȇ.ǹ. 67% țĮȚ ȐȞȦ.
ȆİȡȚııȩĲİȡİȢ ĲȦȞ įȪȠ İȚıĮȖȦȖȫȞ ıİ ȞȠıȠțȠȝİȓȠ ȜȩȖȦ
țȡȓıİȦȞ țĮĲ’ ȑĲȠȢ
ȀİĳȐȜĮȚȠ 19.5 , 19.6 țĮȚ 19.7
ȀİĳȐȜĮȚȠ 7.21,7.24
ȀİĳȐȜĮȚȠ 6.7.ȇ.
ȀİĳȐȜĮȚȠ 6.7.Ȇ.-6.7.ȇ.
ȅȚ ĮȞİʌȐȡțİȚİȢ ĲİȜȚțȠȪ ıĲĮįȓȠȣ ȝİ Ȇ.ǹ. 80% țĮȚ ȐȞȦ
ȀİĳȐȜĮȚȠ 5.7
ȀİĳȐȜĮȚȠ 1.24.1
ȀİĳȐȜĮȚȠ 5.16
ȀİĳȐȜĮȚȠ 9.3
ȀİĳȐȜĮȚȠ 5.2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2021
Οι Υφυπουργοί
Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5083/04.11.2021

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.

*02050830411210004*

