
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόδοση των τελών χαρτοσήμου που οφείλονται 
από υπόχρεους σε παρακράτηση των άρθρων 59 
και 61 του ν. 4172/2013.

2 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου 
Αλίμου, για το έτος 2020.

3 Έγκριση της υπ΄ αρ. 5/2020 απόφασης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗ-
ΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, περί σύστασης μιας (1) προσω-
ρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου σε συμμόρφωση προς τελεσί-
δικη δικαστική απόφαση.

4 Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λει-
τουργίας τις Κυριακές και αργίες για την υπηρεσία 
καθαριότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος του 
Δήμου Καρπάθου.

5 Διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης διάλυσης 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου 
Κασσωπαίων (Δ.Ε.Α.Δ.Κ.).

6 Κατάργηση της υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 32078/ 
20.02.2020 απόφασης του Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.

7 Πραγματοποίηση εργασίας καθ΄υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2020 στον 
Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) 
Γαστούνης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Α.1125 (1)
Απόδοση των τελών χαρτοσήμου που οφείλονται 

από υπόχρεους σε παρακράτηση των άρθρων 59 

και 61 του ν. 4172/2013.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 του 

ν. 2246/1952 (Α΄282).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 59, 60, 61, 62 και 64 του 

ν. 4172/2013 (Α΄167).
3. Τις διατάξεις του π.δ. της 28ης Ιουλίου 1931 «Περί 

κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (Α΄239).
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-

κονομικών» (Α΄ 181), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (121 Α΄).

7. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

8. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου 
άρθρου του ν. 4093/2012 (222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύ-
στασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 
και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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9. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την 
υπ΄ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοί-
κησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689).

10. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. υπ’ αρ 
πρωτ. Α.1099/2019 (949 Β΄), Α.1100/2019 (951 Β΄) και 
Α.1101/2019 (948 Β΄).

11. Την ανάγκη υποβολής της δήλωσης των τελών 
χαρτοσήμου σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω της ηλε-
κτρονικής εφαρμογής των παρακρατούμενων φόρων, 
για τη μείωση των διοικητικών βαρών.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Σε περίπτωση που επί εισοδημάτων, τα οποία ανα-
φέρονται στα παραρτήματα των υπ’ αρ. 1099/2019, 
1100/2019 και 1101/2019 αποφάσεων του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε., οφείλονται τέλη χαρτοσήμου, αυτά αποδίδονται 
στο Δημόσιο από τους υπόχρεους σε παρακράτηση των 

άρθρων 59 και 61 του ν. 4172/2013, κατά τον ίδιο τρόπο 
και χρόνο που αποδίδεται και ο παρακρατούμενος φό-
ρος εισοδήματος, ανεξάρτητα από το ποιον βαρύνει η 
δαπάνη του τέλους χαρτοσήμου. Στις περιπτώσεις που 
δεν προκύπτει επί των προαναφερθεισών κατηγοριών 
εισοδημάτων φόρος προς παρακράτηση, τα τέλη χαρ-
τοσήμου αποδίδονται κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο 
που θα αποδιδόταν ο παρακρατούμενος φόρος εισο-
δήματος.

2. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που υπάρχει 
υποχρέωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου, τα τέλη χαρ-
τοσήμου εξακολουθούν να αποδίδονται στο Δημόσιο 
κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που αποδίδονταν προ 
της εκδόσεως της παρούσης.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει για φορολογικές υπο-
χρεώσεις καταβολής τελών χαρτοσήμου που γεννώνται 
για τα ως άνω εισοδήματα μετά την 1/7/2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ.     14494/3778 (2)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Αλίμου, 

για το έτος 2020.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (Α΄87).
β) Του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α΄228).
γ) Της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις, Κύρωση του Σχεδίου 

Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄94).

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄47) όπως συμπλη-
ρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄21).

2. Το υπ΄ αρ. 2040/29-01-2020 αίτημα του Δήμου Αλίμου, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων και 

μετακλητών υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο Πόρου για το έτος 2020, ως εξής:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΙΡΕΤΩΝ/

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΔΡΑΣ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

34 10

2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1 10

3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

3 15

4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 10

5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4 10

6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 10
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    Αριθμ. 23855/6251 (3)
Έγκριση της υπ΄ αρ. 5/2020 απόφασης του Δι-

οικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗ-

ΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, περί σύστασης μιας (1) προσω-

ρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου σε συμμόρφωση προς τελεσί-

δικη δικαστική απόφαση .

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.   Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει, σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργά-
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄107).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α΄228), όπως 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄47), όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνη-
τικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄21).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης» (Α΄87).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (Α΄143).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 «Συμ-
μόρφωση της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄274).

7. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
«αποφάσεις αρμοδίων οργάνων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 

περί μη άσκησης ή περί παραίτησης από ένδικο μέσο, 
οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος θεωρούνται ως προς τις συνέπειές τους, νόμιμες» 
(Α΄241).

9. Το υπ΄αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 2.9 ΟΙΚ 18235/05.07.2016 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΑΦΤ465ΦΘΕ-ΡΞΑ) περί εφαρ-
μογής των διατάξεων του ν. 4389/2016 «Επείγουσες δι-
ατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονο-
μικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄94)-Ρυθμίσεις θεμάτων προσλήψεων 
προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών απο-
φάσεων.

10. Την υπ΄ αρ. 479/2014 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίζεται ότι 
η ενάγουσα συνδέεται με το εναγόμενο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ από την πρόσληψή της στις 1/1/1999, με σύμ-
βαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, το δε 
εναγόμενο υποχρεώνεται να αποδέχεται τις υπηρεσίες 
της εναγούσης, με τα ίδια καθήκοντα και αποδοχές που 
είχε προτού απολυθεί.

11. Την υπ΄ αρ. 81/28-5-2019 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ με 
την οποία αποφασίζεται η παραίτηση του Ν.Π.Δ.Δ. από 
την από 18-4-2013 υπ΄ αρ. κατάθ. 1763/2014 στο Πρω-
τοδικείο Αθηνών έφεσής του ενώπιον του Μονομελούς 
Εφετείου Αθηνών κατά της υπ΄ αρ. 479/2014 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

12. Την υπ΄αρ. 7649/46/8-8-2019 έκθεση κατάθεσης 
παραίτησης συνταχθείσα από το Εφετείο Αθηνών όπου 
καταγράφεται η παραίτηση του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥ-
ΦΑΔΑΣ από το δικόγραφο της εφέσεώς του κατά της υπ΄ 
αρ. 479/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών.

13. Την υπ΄ αρ. 5/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, περί σύ-
στασης μιας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

7 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 10

9 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 3 10

10 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 10

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2020 στους ΚΑ: 00.6421.0001 δαπάνη ύψους 7.500,00 €,ΚΑ 00.6421.0002 δαπάνη ύψους 1.800,00€, ΚΑ 00.6423.0001 
δαπάνη ύψους 1.000,00€, ΚΑ 00.6423.0002 δαπάνη ύψους 9.000,0€, ΚΑ 10.6422.0001 δαπάνη ύψους 5.000,0€.

Τυχόν επιπλέον δαπάνη θα προβλεφθεί κατόπιν αναμόρφωσης πριν τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης από το 
Δήμο Αλίμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι
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στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. σε συμμόρφωση προς εκτέλεση 
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

14. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 30275/07-10-2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον 
η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία 
αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγο-
ντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, παράγει 
δεδικασμένο ως προς την κριθείσα έννομη σχέση και εκτε-
λεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την εφαρμόσει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 
σε συνδυασμό με τα άρθρα 321, 324, 904 παρ. 2 περ. α΄ του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ΄ αρ. 5/2020 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, περί σύστασης μιας (1) προσωρινής 
προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. σε συμμόρ-
φωση προς εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΠΑΝΤΖΙΚΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ Π.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥ-
ΦΑΔΑΣ. Η εν λόγω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
περίπου 10.500 € στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ., οι-
κονομικού έτους 2020 σε βάρος των Κ.Α. 15.6021 και 
15.6052. Δαπάνη ύψους περίπου 18.000 € θα προβλε-
φθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών των 
επομένων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 21440 (4)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λει-

τουργίας τις Κυριακές και αργίες για την υπηρε-

σία καθαριότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος 

του Δήμου Καρπάθου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Το π.δ. 143/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύ-

ρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. 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).

6. Την υπ’ αρ. 78161/31.12.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρ-
πος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύ-
θυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, 
ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου.

7. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/12.01.2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για 
υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημε-
ρών εργασία» (Β΄ 17).

8. Την υπ’ αρ. 28/12.04.2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου σχετικά με την καθιέ-
ρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας καθαριότη-
τας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου.

9. Την υπ’ αρ. 802/07.02.2020 βεβαίωση του Τμήμα-
τος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών 
του Δήμου Καρπάθου περί πρόβλεψης των πιστώσεων, 
αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λει-
τουργίας τις Κυριακές και τις αργίες για την υπηρεσία καθαρι-
ότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου, 
[δεκατέσσερις (14) μόνιμοι υπάλληλοι: επτά (7) κλάδου ΔΕ 
Οδηγών και επτά (7) κλάδου ΥΕ Εργατών καθαριότητας],για 
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου 
Καρπάθου ύψους 18.720,00 € περίπου, η οποία έχει προ-
βλεφθεί στους κωδικούς Κ.Α. 20.6012 και Κ.Α. 70.6012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 2 Ιουνίου 2020

Ο Ασκών καθήκοντα
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

Ι

     Αριθμ.    57258 (5)
Διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης διάλυσης 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου 

Κασσωπαίων (Δ.Ε.Α.Δ.Κ.).

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. την παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδη-
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μοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47),

2. την υπ’ αρ. ΕΣ8730/30.6.1995 απόφαση της Περιφε-
ρειακής Διευθύντριας Ν.Κέρκυρας «Σύσταση Δημοτικής 
Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Κασσωπαίων (Δ.Ε.Α.Δ.Κ.) 
Ν.Κέρκυρας» (Β΄ 645), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρ. 5954/8.9.1998 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων «Επέκταση των σκοπών της 
Αναπτυξιακής Επιχείρησης του Δήμου Κασσωπαίων 
Ν.Κέρκυρας» (Β΄ 1015),

3. το άρθρο 313 του π.δ. 410/1995 «Κωδικοποίηση σε 
ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο “Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας” των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν και συμπλη-
ρώθηκαν» (Α΄ 231),

4. την παρ. 9 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 «Κύρω-
ση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114),

5. τα άρθρα 214 παρ. 1 και 2, 215 παρ. 1, 2 και 3, 
226 παρ. 1 και 2, 238 παρ. 1, 280 και 111 παρ. 2 του 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87),

6. την υπ’ αρ. 15870/2017 υπουργική απόφαση «Διο-
ρισμός του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (ΥΟΔΔ 250-ΑΔΑ: 
ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ),

7. την υποπερ. δδ) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 
8Α΄ του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» (Α΄ 232),

8. την υπ’ αρ. οικ.10819/16/22.2.2007 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων OTA»,

9. την υπ’ αρ. οικ.71245/77/19.12.2007 όμοια «Διευκρι-
νίσεις ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή 
του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές και κοινο-
τικές επιχειρήσεις»,

10. την υπ’ αρ. οικ.4569/27.1.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ-ΞΘ) 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ «θέματα συγχωνεύσεων και 
προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
επιχειρήσεων των δήμων»,

11. την υπ’ αρ. 39/2011 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήμα-
τος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και

12. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
ουδεμία δαπάνη, διαπιστώνουμε:

την αυτοδίκαιη λύση της αμιγούς επιχείρησης του 
πρώην Δήμου Κασσωπαίων του Νομού Κέρκυρας με 
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δή-
μου Κασσωπαίων (Δ.Ε.Α.Δ.Κ.)» από την από την 1.1.2011, 
ημερομηνία κατά την οποία παρήλθε η προθεσμία των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), 
όπως αυτή παρατάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 17 
του ν. 3812/2009 (Α΄ 234).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 3 Ιουνίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Αριθμ.     οικ. 79948 (6)
Κατάργηση της υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 32078/20.2.2020 

απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) και κυρίως τις διατάξεις 
του άρθρου 105 αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 246 και 247 του ν. 3463/2006  
«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (Α΄114), όπως έχoυν 
τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και  Ιονίου» (Α΄232).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), καθώς και του άρ-
θρου 28Α του ιδίου νόμου, το οποίο προστέθηκε με το 
άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018 
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισί-
ου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της χώρας» (Α΄133).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 231 του ν.  4635/2019 
«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄167).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4685/2020 «Εκ-
συγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμά-
τωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 
και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄92).

8. Την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 188105/29.08.2019 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί διαπίστωσης 
της σύστασης ενιαίου Φορέας Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4555/2018, και ένταξης σε αυτόν των 
Συνδέσμων Διαχείρισης Σ.Α. της 1ης, 2ης 3ης και 4ης ΓΕΝ 
Αιτωλοακαρνανίας (Β΄3596).

9. Την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 32078/20.02.2020 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίη-
ση της υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 188105/29.08.2019 απόφασης 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί διαπίστωσης 
της σύστασης ενιαίου Φορέας Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4555/2018, και ένταξης σε αυτόν των 
Συνδέσμων Διαχείρισης Σ.Α. της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης ΓΕΝ 
Αιτωλοακαρνανίας, (Β΄676).

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του προϋπολογισμού του φορέα, αποφασίζουμε:
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Καταργούμε, σε συνέχεια των διατάξεων του άρ-
θρου 93 του ν.  4685/2020, την υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 
32078/20.02.2020 απόφαση περί τροποποίησης της 
υπ΄ αρ. πρωτ. οικ. 188105/29.08.2019 απόφασης του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί διαπίστωσης της 
σύστασης ενιαίου Φορέας Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4555/2018, και ένταξης σε αυτόν των 
Συνδέσμων Διαχείρισης Σ.Α. της 1ης,2ης 3ης και 4ης ΓΕΝ 
Αιτωλοακαρνανίας.

Μετά την κατάργηση της ανωτέρω απόφασης ισχύει 
στο σύνολό της η υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 188105/29.08.2019 
απόφαση περί διαπίστωσης της σύστασης ενιαίου 
Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4555/2018, και ένταξης σε αυτόν των Συνδέσμων Δι-
αχείρισης Σ.Α. της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης ΓΕΝ Αιτωλοα-
καρνανίας, (Β΄3596).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 25 Μαΐου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

Αριθμ.     5/3 (7)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ΄υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2020 στον 

Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) 

Γαστούνης.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του κεφαλαίου Β΄ του ν.  4354/2015 

(Α΄176) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του 
υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Εγγείων 
Βελτιώσεων (περ. αδ).

2. Την υπ’ αρ. 2/2015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του 
νόμου 4354/2015 (Α΄176) Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του δημοσίου των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης(ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και ιδιωτικού 
δικαίου (ΝΠΙΔ), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο του κεφ.Α΄ του 
ν. 3429/2005 (Α΄ 134) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
και ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-Π07.

3. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργα-
σία καθ΄υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του 
ν. 4354/2015, στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι είναι 

υποχρεωτική η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Την εισήγηση του κου προέδρου του Οργανισμού 
στο θέμα ...(Πραγματοποίηση εργασίας καθ΄υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2020 στον ΤΟΕΒ 
Γαστούνης) και ιδίως το γεγονός ότι οι αυξημένες υπη-
ρεσιακές ανάγκες του Οργανισμού, πέρα από την περί-
οδο λειτουργικής αιχμής των έργων κατά την αρδευτική 
περίοδο κατά την οποία τα έργα λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση (άρθρο 4 του κανονισμού αρδεύσεως)υπάρχουν 
καθ΄όλο το έτος εξαιτίας των κενών οργανικών.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται με 
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού καθώς οι πό-
ροι των Ο.Ε.Β. προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές 
των ωφελούμενων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 (Περί 
Έργων Εγγείων Βελτιώσεων), αποφασίζουμε ομόφωνα:

Α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ΄ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, εντός του 
2020, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015, όπως 
ισχύει.

Για το Β΄ εξάμηνο του 2020 απογευματινή υπερωριακή 
εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας 
μέχρι (20) είκοσι ώρες έκαστος για τέσσερις(4) εποχικούς 
για έξι μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, 
Νοέμβρη, Δεκέμβρη),επομένως (6) έξι μήνες επί 20 ώρες 
ίσον με (120) εκατόν είκοσι ώρες, επί τέσσερις (4) ίσον 
480 ώρες.

Επίσης (16) δεκαέξι ώρες για (4) τέσσερις εποχικούς 
υπάλληλους υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες (Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, Οκτώ-
βρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη). (6) έξι μήνες επί (16) δεκαέξι 
ώρες ίσο με (96) ενενήντα έξι ώρες επί τέσσερις(4) ίσον 
384 ώρες.

Για έναν τακτικό για (6) έξι μήνες επί (20) είκοσι ώρες 
τον μήνα. Επομένως (6) έξι μήνες επί (20) είκοσι ώρες το 
μήνα ίσο με (120) εκατόν είκοσι ώρες για έναν τακτικό.

Επίσης για έναν τακτικό υπάλληλο (16) δεκαέξι ώρες 
υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες για (6) έξι μήνες ίσον με (96) ενενήντα έξι ώρες.

Αφορά συνολικά έναν τακτικό και τέσσερις (4) εποχι-
κούς υπαλλήλους και (1080) χίλιες ογδόντα ώρες, συνο-
λικά κατά το ανώτερο όριο για το Β΄ εξάμηνο του 2020.

Β) Ανώτερο όργανο για την αναγκαιότητα πραγμα-
τοποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίστανται ο 
πρόεδρος του Οργανισμού Κουλουρης Δημήτριος, για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης των ορίων του 
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού έτους 2020 καθίσταται 
το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γαστούνη, 7 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ   
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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,




