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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή
στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ως Δόκιμων Ανθυποπυραγών.

2

Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/
5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΦΕΚ Β΄ 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του
Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” που θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 83345 οικ. Φ.109.1
(1)
Εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή
στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ως Δόκιμων
Ανθυποπυραγών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του εδαφίου β΄ της περ. γ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και
μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας» (Α΄ 122), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 69 του
ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
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ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 73).
β. Του άρθρου 4 του π.δ. 127/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης και διαδικασία για την
εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες
εξετάσεις» (Α΄ 226).
γ. Του π.δ. 44/2016 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και στη
Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).
δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
ε. Του π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και τροποποίηση του π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
στ. 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» (Α΄ 208).
ζ. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
η. Της υπ’ αριθμ. Υ173/4-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Β΄ 3610).
θ. Της υπ’ αριθμ. Υ186/10-11-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
ι. Της υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 απόφασης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
(Β΄ 3185), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2. Την υπ’ αριθμ. 156/16-06-2016 γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Ανθυποπυραγών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
3. Την υπ’ αριθμ. 8000/1/2016/122-α’/22-12-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις
της παρούσας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εξεταζόμενα μαθήματα
α) Η επιλογή των υποψηφίων πτυχιούχων Ανώτατων
Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων για τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται αποκλειστικά κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων
σε θέματα ανάπτυξης ή πολλαπλών επιλογών στα ακόλουθα μαθήματα:
α. Στοιχεία Φυσικής και Χημείας.
β. Δημόσιο Δίκαιο.
γ. Πολιτική Οικονομία.
β) Η εξεταστέα ύλη ορίζεται με απόφαση του Αρχηγού
Π.Σ., μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της
Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου
ακαδημαϊκού έτους και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικά για το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος, η ανωτέρω ύλη θα οριστεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των κατατακτηρίων εξετάσεων.
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά υποψηφίων
1. Όσοι, σύμφωνα με τις προκηρυσσόμενες θέσεις,
πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών
Ιδρυμάτων του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226) διαθέτουν τα προσόντα εισαγωγής και δεν εμπίπτουν στα
κωλύματα κατάταξης του άρθρου 3 αυτού και επιθυμούν
να καταταγούν ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις στη
Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
πρέπει μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη:
α. Να εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και να συμπληρώσουν την αίτηση υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό
εισαγωγής στην Σχολή Ανθυποπυραγών ύστερα από
κατατακτήριες εξετάσεις.
β. Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως σε
τόπο που θα οριστεί με την προκήρυξη, προκειμένου
να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να καταθέσουν τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να μετρηθεί το ανάστημά τους. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται
ηλεκτρονικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του υποψηφίου
στην αρμόδια επιτροπή ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε
περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ
των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παραγράφου 2
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του παρόντος άρθρου, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως
ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για
το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων
επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
2. Οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις
μπορούν να είναι υποψήφιοι για περισσότερες από μία
κατηγορίες, εφόσον είναι κάτοχοι του αντίστοιχου τίτλου
σπουδών ή τελειόφοιτοι της αντίστοιχης Σχολής. Κάθε
υποψήφιος υποβάλλει μία αίτηση ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής, χωρίς να έχει το δικαίωμα να την ανακαλεί
μετά την πρωτοκόλλησή της. Στην αίτηση αναγράφονται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες επιθυμεί
ο υποψήφιος να καταταγεί. Σε περίπτωση που δηλώνει
περισσότερες κατηγορίες της μιας, η σειρά αναγραφής
τους επέχει θέση αίτησης προτίμησης της αντίστοιχης
κατηγορίας στην οποία επιθυμεί να καταταγεί. Η σειρά
αναγραφής, ως επέχουσα θέση προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας, είναι υποχρεωτική για τους υποψηφίους
και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.
3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι τα
ακόλουθα:
α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος
υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το
πατρώνυμό του, ευκρινώς.
β) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1α του
παρόντος άρθρου.
γ) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει αυτού, φωτοαντίγραφο των σελίδων
του διαβατηρίου στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός
διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχουυποψηφίου. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω
δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
δ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή
ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι
ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να
συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς
και βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
αντιστοιχία βαθμολογίας. Όσοι από τους υποψηφίους
είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση
της οικείας Σχολής από την οποία προκύπτει ότι είναι
τελειόφοιτοι και υποχρεούνται να προσκομίσουν τον
τίτλο σπουδών έως και την κατάταξή τους.
ε) Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση - υπεύθυνη
δήλωση της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου ότι:
i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3
του π.δ. 127/2016 και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του
ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή
αυτών ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία
είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών
πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία
iv) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους.
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4. Όσοι από τους υποψήφιους καλούνται προς κατάταξη υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία τα εξής
δικαιολογητικά:
α. Αστυνομική ταυτότητα.
β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης
καθώς και ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή
τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
γ. Τον τίτλο σπουδών, οι υποψήφιοι του εδαφίου γ΄ της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
(τελειόφοιτοι).
5. Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου
Πυροσβεστικού Σώματος αναζητά αυτεπάγγελτα:
α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.
β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη.
γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου
Α΄ για τους άνδρες.
6. Επίσης προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας-εγκυρότητας των προσκομιζόμενων τίτλων
σπουδών.
Άρθρο 3
Προκαταρκτικές εξετάσεις
1. Οι υποψήφιοι των κατατακτηρίων εξετάσεων υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές
δοκιμασίες (TESTS), που διενεργούνται με μέριμνα του
Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος,
εφαρμοζόμενων αναλόγως των άρθρων 6 και 7 του π.δ. 44/
2016 (Α΄ 68).
2. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων διατυπώνεται, καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με
την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2016. Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, το πρόγραμμα θα
διατυπωθεί, θα καταρτιστεί και θα εγκριθεί εντός πέντε
(5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων των υποψηφίων.
Άρθρο 4
Επιτροπές
Για τη διενέργεια και τη διεκπεραίωση των κατατακτηρίων εξετάσεων, συγκροτούνται με απόφαση Αρχηγού
Π.Σ. Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού, Παραλαβής
και Ελέγχου Δικαιολογητικών, Υγειονομικών Εξετάσεων, Αθλητικών Δοκιμασιών, Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών,
Κατάρτισης Θεμάτων, Εξεταστική Επιτροπή, Επιτροπή
Βαθμολόγησης και Αποσφράγισης, καθώς και Ομάδες
Υποστήριξης αυτών.
Άρθρο 5
Αποζημίωση ιδιωτών
Για την αποζημίωση των ιδιωτών που συμμετέχουν
στις Επιτροπές Κατάρτισης Θεμάτων εφαρμόζεται η παρ.
2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Για την αποζημίωση των ιδιωτών βαθμολογητών, εφαρμόζονται τα
ισχύοντα για τις Ομάδες Βαθμολογητών που συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής των εισαγομένων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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Άρθρο 6
Προκήρυξη
Η προκήρυξη του διαγωνισμού εκδίδεται με απόφαση
του Αρχηγού Π.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2016 και στην υπ’
αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 απόφαση Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 7
Κατάταξη επιλεγομένων
1. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την
ολοκλήρωση των εξετάσεων και των δοκιμασιών, με
απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, κυρώνει του πίνακες επιτυχόντων, που
έχει συντάξει προηγουμένως η Επιτροπή Διενέργειας
του Διαγωνισμού. Έκαστος των πινάκων ισχύει για δύο
(2) έτη από τη δημοσίευσή του.
2. Οι εισαγόμενοι στη Σχολή Ανθυποπυραγών κατόπιν
κατατακτηρίων εξετάσεων διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κατατάσσονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών με
τον τίτλο του Δόκιμου Ανθυποπυραγού και λαμβάνουν
αποδοχές Πυροσβέστη ή προκειμένου για επιτυχόντες
πυροσβεστικούς υπαλλήλους, τις αποδοχές του βαθμού
που φέρουν κατά την εισαγωγή τους.
3. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για την έναρξη της
εκπαίδευσης, αφού προηγουμένως δώσουν τον όρκο
του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής.
4. Η Πυροσβεστική Ακαδημία, μετά τη λήψη της απόφασης κατάταξης, ενεργεί ως εξής:
α) Προβαίνει στην κατάταξη των παρουσιαζομένων,
συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατατασσόμενους
πρακτικό κατάταξης και αποδοχής του διορισμού τους
ως δοκίμων Ανθυποπυραγών καθώς και φύλλο μητρώου
και αναφέρει αμέσως στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων
για οποιονδήποτε λόγο.
β) Υποβάλλει, ακολούθως, στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
όλα τα δικαιολογητικά κατάταξης των καταταγέντων, τα
πρωτότυπα των πρακτικών κατάταξης και ορκωμοσίας
και τα φύλλα Μητρώου.
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων
οι υποψήφιοι που:
α) Διαπιστώνεται μετά από έλεγχο των υποβληθέντων
δικαιολογητικών ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη
μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.
β) Παραιτούνται πριν από την είσοδό τους στη Σχολή.
Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στη
Σχολή.
6. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων παραιτηθούν μέσα στον πρώτο μήνα από την κατάταξη,
αποφασίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και
αναθέτει στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος
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να καλέσει άλλους υποψηφίους και συγκεκριμένα τους
πρώτους κατά τη σειρά κατάταξης από τον πίνακα επιλαχόντων και να προβεί στην κατάταξη αυτών, σύμφωνα
με την προαναφερόμενη διαδικασία. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η κατάταξη υποψηφίου, όταν έχει
παρέλθει το ανώτατο όριο, το οποίο αποτελεί λόγο διακοπής της φοίτησης.
7. Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά
την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του
άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), η σειρά καθορίζεται
με κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος, παρουσία των ενδιαφερομένων.
8. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαπιστωθεί η κυοφορία Δόκιμης Ανθυποπυραγού, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για
επαναφοίτηση στην μετά τον τοκετό εκπαιδευτική σειρά.
Εξερχόμενη επιτυχώς, εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα
Ανθυποπυραγών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα. Στην περίπτωση που, καλούμενη στην επόμενη
σειρά, συντρέχει νέα κύηση, εισάγεται για φοίτηση στη
Σχολή, το αργότερο την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική
περίοδο εφόσον κριθεί ικανή, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Μετά την αποφοίτησή της εντάσσεται, ανάλογα με τη
βαθμολογία της, στον πίνακα των συναδέλφων της με
τους οποίους αποφοιτά μαζί. Αντίστοιχα ρυθμίζεται και η
περίπτωση επιτυχόντος Δόκιμου Ανθυποπυραγού, στον
οποίο συντρέχει αδυναμία κατάταξης για συγκυριακούς
λόγους υγείας.
9. Δόκιμος Ανθυποπυραγός που εισάγεται στη Σχολή
βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, εκτός από
τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, αποβάλλεται από
αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου Κανονισμού
Εκπαίδευσης.
10. Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα
εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Σώματος, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
11. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο του Επιτελείου Α.Π.Σ.
για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και
μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων,
εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης.
Άρθρο 8
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, 27 Ιανουαρίου 2017
Οι Υπουργοί

Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Τεύχος Β’ 307/07.02.2017

Αριθμ. 13/02-01/171112/91
(2)
Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.Β1/Ε2.1/244/
6/5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20072013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
2. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων……. Μετονομασία ……. του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας….».
3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05.11.2016) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016) «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».
5. Το π.δ. 100/2014 (Α΄ 168) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Το π.δ. 116/2014 (Α΄ 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
7. Tην υπ’ αριθμ. Υ197/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Α. Χαρίτση
(ΦΕΚ Β’3722), όπως ισχύει.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της
11.07.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την
κατάργηση του ΕΚ 1260/1999», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της
8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την
εφαρμογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου
“περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού
(ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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10. Τον Κανονισμό (EK) 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά
την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή
απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.
11. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001).
12. Την υπ' αριθμ. Ε (2007) 5442/5.11.07 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπ' αριθμ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας - Θράκης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
14. Την υπ' αριθμ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Την υπ' αριθμ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Την υπ' αριθμ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Τον ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α'50/10.4.1997) περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
18. Τον ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α 133/28-06-2006) περί
«Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997», όπως ισχύει.
19. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 3, 14
και το άρθρο 24, παράγραφοι 1 και 2 αυτού, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
20. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) «Α) Για
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
21. Την με υπ’ αριθμ. 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016
(ΦΕΚ 2733/Β/31.08.2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση της
Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπ’ αριθ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008
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(ΦΕΚ 1540/Β/ 4.8.2008) και Δ13/Φ7.11/18801/29.07.2008
(ΦΕΚ 1577/Β/6.8.2008) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
ισχύουν».
22. Την με αριθμ. 139238/23.12.2016 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ανάθεση
καθηκόντων Προϊσταμένης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα
Ενέργειας»
23. Το ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/17.02.2011) περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), ως καθολικού διαδόχου της
ανώνυμης εταιρείας με ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.», που
συστήθηκε με το ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα.
24. Το ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19.5.2008) «Μέτρα για
τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων
και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με το
ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/4-6-2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και ειδικότερα το
άρθρο 10Α.
25. Το ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/09.11.2015): «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 “Για την
ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των
Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ”, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης
Μαΐου 2013 “Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης
της Δημοκρατίας της Κροατίας” και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
26. Το ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/25.7.1997) «Άσκηση
επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις»
και ειδικότερα το άρθρο 18 «Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία» από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), όπως και το ν.
4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
27. Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/
28.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση
της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26. 09.2014
(ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)».
28. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
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29. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
30. Την υπ’ αριθμ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010
(ΦΕΚ 1262/Β/6.8.2010) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ" και άμεση
ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οικιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
31. Την υπ' αριθμ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη
του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
32. Την υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β' 540/
27.3.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
33. Την απόφαση της Επιτροπής C(2015) 2771/
30.04.2015 όσον αφορά την τροποποίηση της απόφασης C(2013) 1573 για την έγκριση των κατευθυντήριων
γραμμών σχετικά με το κλείσιμο των επιχειρησιακών
προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για παροχή συνδρομής
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής
(2007-2013).
34. Την με αριθμ. 47692/05.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3245/
10.10.2016) κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Τρόπος
κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2016».
35. Το πρακτικό της από 28.12.2016 συνεδρίασης
της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου «Εξοικονομώ
κατ΄Οίκον».
36. Το με αριθμ. 240/68/Α2/23.01.2017 έγγραφο προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.
37. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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1. Την τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/
5.1.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011)
με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση
κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:
Α. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1.2 «Σύντομη περιγραφή - Διάρκεια Προγράμματος» του Οδηγού του
Προγράμματος, αντικαθίστανται ως εξής:
«α) καταληκτική ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων
από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και από τους συνεργαζόμενους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στους λογαριασμούς
των αναδόχων/προμηθευτών ορίζεται η 31.01.2017».
Β. Στην παράγραφο 1.3 «Συνολικός προϋπολογισμός
Προγράμματος και περιφερειακή κατανομή» του Οδηγού του Προγράμματος, προστίθεται νέο εδάφιο μετά
το ένατο ως εξής:
«Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την εκκαθάριση και το κλείσιμο των λογαριασμών μεσεγγύησης,
τα διαχειριστικά κόστη καλύπτονται από πόρους του
Ταμείου “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον” που προέρχονται από
επιστροφές δανείων ή/και λοιπούς εθνικούς πόρους».
Γ. Το έβδομο εδάφιο μετά από τον υπέρτιτλο «Για τις
αιτήσεις που θα υπαχθούν μετά την 01.01.2016» της
παραγράφου 7.1 «Εκταμίευση προκαταβολής δανείουΈναρξη Υλοποίησης Έργου – Έκδοση παραστατικών»
τροποποιείται ως εξής:
«Η εκταμίευση του συνόλου του δανείου πραγματοποιείται από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς το αργότερο έως 31.01.2017».
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. υπ' αριθμ. Φ.Β1/Ε2.1/
244/6/5.1.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/
26.01.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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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 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

*02003070702170008*

