
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή πρότασης δωρεάς υγειονομικού υλικού 
και μέσων ατομικής προστασίας της εταιρείας 
ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Αρχη-
γείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2 Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την υπο-
βολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων που αφορούν 
στα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).

3 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο 
της Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με την υπ’  αρ. 
30/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

4 Διαπιστωτική πράξη υπαγωγής των Ιερών Κοιμη-
τηριακών Ναών Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κοκκί-
νου Μύλου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδό-
νας και Αποστόλου Πέτρου Ηρακλείου Αττικής

5 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Διοικήτριας Ψυχια-
τρικού Νοσοκομείου Αττικής στον Αναπληρωτή 
Διοικητή Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση δύο (2) σφαλμάτων στην υπό στοιχεία 
67611/2-5-2014/Δ5/14-7-2014 απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2044).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Αποδοχή πρότασης δωρεάς υγειονομικού υλι-

κού και μέσων ατομικής προστασίας της εταιρείας 

ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουρ-

γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής- Αρχη-

γείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής.

  Με την από 16-10-2020 και υπό στοιχεία 118394 ΕΞ 2020/
ΥΠΟΙΚ 19-10-2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενι-

κής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών 
Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013 (Α’ 185), όπως ισχύει, καθώς και των άρθρων 
496,498 και 499 του Αστικού Κώδικα, έγινε αποδεκτή 
η υπ’ αρ. 31/16.6.2020 πρόταση δωρεάς της Εταιρείας 
Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-
ΕΝΩΣΙΣ, προς το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Αρχηγείο Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία συνίσταται 
στην παροχή ποσότητας υγειονομικού υλικού και μέσων 
ατομικής προστασίας, συνολικής αξίας ποσού εβδομή-
ντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων 
ευρώ (73.544,00 €).

  Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Ι

    Αριθμ.: 59387 (2)
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την 

υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων που 

αφορούν στα μητρώα συντελεστών παραγωγής 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνι-

κών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπη-

ρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δη-

μοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, 
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με-
ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασια-
κές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.» (Α’ 147) και 
ειδικότερα τα άρθρα 118 και 119.

β) Του π.δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παρα-
γωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνι-
κών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
(ΜΗ.Τ.Ε)» (Α’ 112)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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γ) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτε-
λικό Κράτος, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

δ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

2. Το υπό στοιχεία Δ24/οικ. 13258/1-10-2020 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Μητρώων (Δ24), της Γενικής Διεύθυν-
σης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων, 
αναφορικά με σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργα-
σίας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την 
υποβολή προτάσεων ρύθμισης θεμάτων που αφορούν 
στα μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδι-
ωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-
νητικά όργανα» (Α’  98) , όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και το 
γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού στην παρούσα 
φάση, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε και συγκροτούμε Ομάδα Εργασίας στο 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την υποβολή, 
καταγραφή και σύνταξη προτάσεων ρύθμισης θεμάτων, 
που αφορούν στα μητρώα συντελεστών παραγωγής 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε) 
και ειδικότερα:

α) για την καταγραφή θεμάτων που έχουν προκύψει 
μετά την έκδοση του π.δ. 71/2019, αξιολόγηση, υποβολή 
και σύνθεση προτάσεων για την επίλυση τους και ομο-
γενοποίηση κειμένου των θιγόμενων άρθρων του π.δ.

β) την επεξεργασία και σύνταξη προσχεδίου π.δ. που 
θα περιλαμβάνει τις κανονιστικές διατάξεις του Μητρώ-
ου Εμπειρίας Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελμα-
τικών δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ) και του Μητρώου Επιχει-
ρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
118 και 119 του ν. 4472/2017 και

γ) την παρακολούθηση της ανάπτυξης και υλοποίησης, 
της πιλοτικής λειτουργίας έως και τη θέση σε λειτουρ-
γία του Ηλεκτρονικού Μητρώου (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 118 και 119 του ν. 4472/2017, 
του π.δ. 71/2019 και του προσχεδίου π.δ. της Υ/Ο. Ε- Β2, 
κατόπιν της υπό στοιχεία: 4771/1024/Α3/07-09-2020 
απόφασης ένταξης της Πράξης «Απλούστευση διαδι-
κασιών εγγραφής, διαχείρισης και έκδοσης πιστοποιη-
τικών ΜΗ.Τ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» με Κωδικό ΟΠΣ 
5062337 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστι-
κότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από:
Α) τη Συντονιστική Επιτροπή και 
Β) τις Υποομάδες:
Β.1 επεξεργασίας θεμάτων του π.δ. 71/2019
Β.2 σύνταξης προσχεδίου του Μ.Ε.Τ. και του Μητρώου 

Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελμα-
τικών δραστηριοτήτων

Β.3 παρακολούθησης της υλοποίησης του Ηλεκτρονι-
κού Μητρώου (ΜΗ.Τ.Ε.)

Α. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από:
1. Την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Προδι-

αγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών.

2. Έναν Νομικό Σύμβουλο της ΓΓΥ του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

3. Έναν Συνεργάτη του Γραφείου του Γενικού Γραμμα-
τέα Υποδομών.

4. Την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μητρώων της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών.

5. Έναν εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων.
6. Έναν Εκπρόσωπο των Μελετητικών Οργανώσεων.
7. Ένα Προϊστάμενο Διεύθυνσης, της Γενικής Γραμμα-

τείας Υποδομών.
Το έργο της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί με την έκδο-

ση διαπιστωτικής πράξης από τον Υπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 24 του 
άρθρο 118 του ν. 4472/2017, για τη θέση σε λειτουργία 
των ΜΗ.Τ.Ε..

Β.1 Η υποομάδα επεξεργασίας θεμάτων του π.δ. 
71/2019 αποτελείται από:

1. Έναν Συνεργάτη του Γραφείου του Γενικού Γραμμα-
τέα Υποδομών.

2. Την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μητρώων της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών με αναπληρωτή Προϊστάμενο 
Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

3. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομοθετικού 
Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών με αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας 
Διεύθυνσης.

4. Έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμ-
ματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών με αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος της 
Διεύθυνσης Μητρώων.

5. Έναν εκπρόσωπο του ΣΕΓΜ
6. Έναν εκπρόσωπο του ΣΜΕ
7. Έναν εκπρόσωπο του ΣΜΕΔΕΚΕΜ
8. Έναν εκπρόσωπο του ΠΕΔΜΕΔΕ
9. Έναν εκπρόσωπο του ΠΕΔΜΗΕΔΕ
10. Έναν εκπρόσωπο του ΠΕΣΕΔΕ
11. Έναν εκπρόσωπο του ΣΑΤΕ
12. Έναν εκπρόσωπο του ΣΤΕΑΤ
13. Έναν εκπρόσωπο του TEE
14. Έναν εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ
15. Έναν εκπρόσωπο της ΕΕΤΕΜ
Το έργο της Υ/Ο.Ε- Β.1 θα ολοκληρωθεί έως 15/12/2020. 

Θα συνδράμει επίσης την αρμόδια διεύθυνση έως την 
πλήρη ρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου.

B.2 Η υποομάδα σύνταξης προσχεδίου του Μ.Ε.Τ. και 
του Μητρώου Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνι-
κών επαγγελματικών δραστηριοτήτων αποτελείται από:

1. Έναν Συνεργάτη του Γραφείου του Γενικού Γραμμα-
τέα Υποδομών.

2. Την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μητρώων της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υπο-
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δομών και Μεταφορών με αναπληρωτή Προϊστάμενο 
Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

3. Την Προϊσταμένη του Τμήματος Μητρώου Επιχει-
ρήσεων Τεχνιτών και λοιπών Τεχνικών Επαγγελματικών 
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Μητρώων της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών με αναπληρωτή υπάλληλο της ίδιας Διεύ-
θυνσης.

4. Έναν Προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Νο-
μοθετικού Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών με αναπληρωτή υπάλληλο της ίδιας Διεύ-
θυνσης.

5. Έναν εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων.
6. Έναν εκπρόσωπο του TEE.
7. Έναν εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ.
8. Έναν εκπρόσωπο της ΕΕΤΕΜ.
9. Έναν εκπρόσωπο των Εμπειροτεχνιτών εγγεγραμμέ-

νων στα Περιφερειακά (Νομαρχιακά) Μητρώα.
10. Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Βιομη-

χανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων.

11. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλά-
δος (ΕΝ.Π.Ε.)

Β.3 Η υποομάδα παρακαλούθησης της ανάπτυξης και 
υλοποίησης του Ηλεκτρονικού Μητρώου (ΜΗ.Τ.Ε.), με 
σκοπό την επίλυση προβλημάτων που θα παρουσια-
στούν από την πολιτική φάση έως και την πλήρη υλο-
ποίησή του, αποτελείται από:

1. Έναν Συνεργάτη του Γραφείου του Γενικού Γραμμα-
τέα Υποδομών.

2. Την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μητρώων της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών με αναπληρωτή Προϊστάμενο 
Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

3. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Προ-
γραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Τε-
χνικών Έργων, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αναπληρωτή 
Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

4. Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πλη-
ροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών με αναπληρωτή Προ-
ϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Υπηρεσίας.

5. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Ασφά-
λειας Υποδομών και Μεταφορών του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών με αναπληρωτή Προϊστάμενο 
Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

6. Έναν εκπρόσωπο των μελετητικών οργανώσεων.
7. Έναν εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων.
8. Έναν εκπρόσωπο των Εμπειροτεχνιτών εγγεγραμμέ-

νων στα Περιφερειακά (Νομαρχιακά) Μητρώα.
9. Έναν εκπρόσωπο του TEE.
Η ως άνω υποομάδα (Β.3) στο πλαίσιο της λειτουργίας 

της, διαβουλεύεται με εκπροσώπους των αναδόχων των 
Υποέργων της Πράξης «Απλούστευση διαδικασιών εγ-
γραφής, διαχείρισης και έκδοσης πιστοποιητικών ΜΗ.Τ.Ε. 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών».

Το έργο της υποομάδας (Β.3), όπως περιγράφεται ανω-
τέρω, θα ολοκληρωθεί με τη θέση σε λειτουργία του ηλε-
κτρονικού συστήματος ΜΗ.Τ.Ε. και την πλήρη ρύθμιση 
του κανονιστικού πλαισίου, με την έκδοση της σχετικής 
διαπιστωτικής πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 24 του άρθρου 118 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).

Τα ως άνω συλλογικά όργανα δύναται να ζητούν τη 
συνδρομή εμπειρογνωμόνων καθώς και εκπροσώπων 
φορέων ή άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου ανάλογα με 
το επιμέρους εξεταζόμενο θέμα, προκειμένου να διευ-
κολύνεται το έργο τους.

Με την απόφαση ορισμού μελών των ανωτέρω οργά-
νων θα ορισθούν οι Συντονιστές/Επικεφαλείς καθώς και 
οι Γραμματείς αυτών.

Στα μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων δεν θα 
καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Με νεότερη απόφαση δύναται να συσταθούν πρόσθε-
τες υποομάδες στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 21 Οκτωβρίου 2020

  Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ι

    Αριθμ.: 3124 (3)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο 

της Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

30/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

2. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ειδικότερα στο εδάφιο 18
παρ. ΣΤ, του άρθρου 186.

3. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α’ 235).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47) περί Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

5. Την υπ’ αρ. 14138 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250/2017  - ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου 
ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας-Θράκης».

6. Την υπ’ αρ. 35748/30-05-2017 (Β΄ 1971) απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ54412 Τεύχος B’ 4888/06.11.2020

οργανικές σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή και παρο-
χή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων 
«Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των ορ-
γανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας-Θράκης».

7. Την υπ’ αρ. 54218/11-07-2013 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης 
αποφάσεων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων» (ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).

8. Τον ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 
3082/2001, το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις 
διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 48 του ν. 4313/2014.

9. Τον ν. 3463/2006 (Α΄ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοι-
νοτήτων ...».

10. Τον υπ’ αρ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυ-
κλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων».

11. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ 220/15-1-2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέ-
τρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων 
στο οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)…».

12. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελούμε-
νων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων 
περιοχών, όπως εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/
οκ/502/1-7-2003 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧ.ΧΩ.Δ.Ε. και 
την αρ. απόφ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 «Έγκριση 1) Οδηγιών 
Μελετών Οδικών έργων Κατακόρυφης Σήμασνης Αυτο-
κινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδη-
γιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» 
(Β΄ 905/2011) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

13. Την υπ’ αρ. 6952/14-02-2011 απόφαση Υπουργού 
ΠΕΚΑ (Β΄ 420) «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προ-
ορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

14. Τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων και την υπό 
στοιχεία ΔlΜΕΟ/Ο/3050/31-07-2013 (Β΄ 2302) περί 
Έγκρισης Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβά-
σεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους 
σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με 
αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας.

15. Την υπό στοιχεία Δ13/ο/1372/29-12-2017 από-
φαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που 
αφορά την «Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για τη χρήση 
αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε 
διαβάσεις.

16. Την υπ’ αρ. 52907/2009 (Β 2621) υπουργική από-
φαση με θέμα: «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση 
ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

17. Το υπ΄ αρ. 15740/30-09-2020 έγγραφο της 
Α.Δ.Μ.-Θ./Τμ. Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Έβρου περί 
ελέγχου νομιμότητας της υπ’ αρ. 30/2020 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπο-
λης, η οποία βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με το εν λόγω 
έγγραφο (απ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3248/01-10-2020).

18. Την υπ’ αρ. 30/2020 (ΑΔΑ: 6ΞΕ3ΩΨΟ-1ΤΧ) απόφα-
ση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης, στην οποία αναλυτικά αναφέρονται οι προ-
τεινόμενες ρυθμίσεις που θα βελτιώσουν τις συνθήκες 
κυκλοφορίας.

19. Το υπ’ αρ. 38873/15-06-2020 έγγραφο του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης με το οποίο διαβιβάστηκε η μελέτη 
με τίτλο: «Πρόσθετες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο 
κέντρο της Αλεξανδρούπολης» (Τεχνική έκθεση και σχέ-
διο Π1: «Πρόταση κυκλοφοριακής οργάνωσης»), όπως 
συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης. (απ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 3124/22-09-2020)

20. Το γεγονός ότι η ευθύνη για την επιλογή, το μέγε-
θος και το χρόνο κατάληψης των εργοταξιακών χώρων 
ανήκει αποκλειστικά στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-
σιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης, η οποία είναι ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης 
του έργου.

21. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται, με την παρούσα, 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο 
της Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 30/2020 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, και σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο: 
«Πρόσθετες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο κέντρο 
της Αλεξανδρούπολης» (Τεχνική έκθεση και σχέδιο 
Π1: «Πρόταση κυκλοφοριακής οργάνωσης»), όπως συ-
ντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Αλε-
ξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα εγκρίνονται οι παρακάτω κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις:

1. Aντιδρόμηση με φορά νότια της οδού Καραϊσκάκη 
στο τμήμα της από την οδό Λ. Δημοκρατίας έως την οδό 
Β. Αλεξάνδρου.

2. Απαγόρευση αριστερής στροφής στο δυτικό τροπο 
ρεύμα επί της οδού Λ. Δημοκρατίας.

Η παρούσα απόφαση χορηγείται με τις εξής προϋπο-
θέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση 
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος να είναι 
σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τις 
προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγρα-
φές. Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμανσης 
εκτέλεσης έργων, οι διαβάσεις, οι πινακίδες, (οι θέσεις 
τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους), η απόσταση 
μεταξύ τους, ο φωτισμός, η διαμόρφωση των λωρίδων 
κ.λπ. θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα αναφερόμε-
να στις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων.

2. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος να είναι 
σύμφωνες με τις Τεχνικές Οδηγίες κυκλοφοριακών πα-
ρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54413Τεύχος B’ 4888/06.11.2020

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων πινα-
κίδων σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

4. Να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις, όπως αυτές αποτυ-
πώνονται στη μελέτη.

5. Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων του θέματος έχει ο Δήμος Αλεξανδρούπο-
λης, ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια τους να 
αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του σε σχέση με το 
ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολου-
θώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα.

6. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άδειες και εγκρίσεις.

Τα πρωτότυπα σχέδια και η Τεχνική Περιγραφή που 
αφορούν τις άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διατηρού-
νται στο Αρχείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας-Θράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) και στο αρχείο του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημο-
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
εφαρμόζεται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων 
σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο 
οδόστρωμα. Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδί-
κτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αρ. Πράξη 19 (4)
Διαπιστωτική πράξη υπαγωγής των Ιερών Κοιμη-

τηριακών Ναών Παμμεγίστων Ταξιαρχών Κοκκί-

νου Μύλου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδό-

νας και Αποστόλου Πέτρου Ηρακλείου Αττικής

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

   Λαβόν υπόψη:
Α) τας διατάξεις του ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού 

Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»
Β) τας διατάξεις του Κανονισμού 8/1979 «Περί Ιερών 

Ναών και Εφημερίων» ως ετροποποιήθη διά του Κανο-
νισμού 268/2015 «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών»,

Γ) τας διατάξεις του ν. 4735/2020 άρθρο 56 «Περί δι-
οικήσεως και διαχειρίσεως Ιερών Ναών εντός των κοι-
μητηρίων».

Διαπιστώνομεν
1. Η διοίκησις και η διαχείρισις των Ιερών Ναών των 

κοιμητηρίων, ασχέτως της νομικής τους μορφής ασκείται 
βάσει του νόμου 4735/2020 άρθρο 56 αποκλειστικά και 
καθ’ ολοκληρίαν από το συμβούλιο που ορίζει ο Μη-
τροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και 
Χαλκηδόνος.

2. Τα έσοδα εκ των Ιερών Ναών Παμμεγίστων Ταξι-
αρχών κοιμητηρίου Κοκκίνου Μύλου του Δήμου Νέας 

Φιλαδελφείας - Νέας Χαλκηδόνας, ως και του Ιερού Ναού 
Αποστόλου Πέτρου του κοιμητηρίου του Δήμου Ηρα-
κλείου Αττικής, υπάγονται αποκλειστικώς και μόνον διά 
την συντήρησιν των ως άνω Ιερών Ναών και των εν γένει 
αναγκών καλής λειτουργίας ως και διά φιλανθρωπικούς 
σκοπούς της Ιεράς Μητροπόλεως.

3. Η οικεία Ιερά Μητρόπολις αναλαμβάνει υπό 
1/12/2020 το πάσης φύσεως προσωπικό των ανωτέρω 
κοιμητηριακών Ιερών Ναών και καθίστανται αυτοδι-
καίως προσωπικό της καθ’ ημας Ιεράς Μητροπόλεως, 
λαμβάνοντας υπ’ οψιν την προϋπηρεσίαν των για κάθε 
ένομη συνέπεια.

4. Η Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μέλει όπως διορί-
σει επιτροπή διοικήσεως και διαχειρίσεως των ως άνω 
Ιερών Κοιμητηριακών Ναών εις αμφότερα τα δημοτικά 
κοιμητήρια.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Μητροπολίτης

† Ο Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου 
και Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ

Ι

Αριθμ. 27517 (5)
    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Διοικήτριας Ψυχια-

τρικού Νοσοκομείου Αττικής στον Αναπληρω-

τή Διοικητή Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής.

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 του ν. 2690/1999.
2. Τις περ. 26 και 17 της παρ. 8 του άρθρου 7 του 

ν. 3329/2005.
3. Τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3469/2006.
4. Το άρθρο 65 του ν. 4270/2014.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

τη μεταβίβαση στον Αναπληρωτή Διοικητή του Ψυ-
χιατρικού Νοσοκομείου Αττικής  Κωνσταντίνο Δούρο, 
των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. Αρμοδιότητες που περιγράφονται στα άρθρα 31 και 
58 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη-
μοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»:

- Άρθρο 31: Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, μετά 
από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου

- Άρθρο 58: Άδειες Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης μετά 
από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

2. Αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 7, 
παρ. 8 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»:

- Περ. 17: Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρη-
ματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, 
προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθειας πα-
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ντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών 
κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού μέχρι 10.000 ευρώ ετησίως.

- Περ. 27: Αποφασίζει για το χαρακτηρισμό παλαιού 
υλικού ως άχρηστου, καθώς και για την καταστροφή ή 
την εκποίηση του άχρηστου υλικού.

- Την υπογραφή των Χρηματικών Ενταλμάτων Πλη-
ρωμής

Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται εφαρμόζονται 
αναλογικά και στο προσωπικό που υπηρετεί με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαϊδάρι, 24 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Διοικήτρια

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)

    Στην υπό στοιχεία 67611/2-5-2014/Δ5/14-7-2014 από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 2044) στη σελίδα 25693, στην Α’ στήλη, στο στίχο 25 
εκ των άνω, 

διορθώνεται το εσφαλμένο: «67611/2-5-2014/Δ5» 
στο ορθό: «109173/Δ5»,
και στην Β’ στήλη, στο στίχο 3 εκ των άνω,
διορθώνεται το εσφαλμένο: «3717/28-4-2013»
στο ορθό: «3717/28-4-2014».

(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)   
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*02048880611200008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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,
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