
 

 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την επε-
ξεργασία Προεδρικού διατάγματος για τον ειδικό 
Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

2 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την επε-
ξεργασία Προεδρικού διατάγματος για τον Κα-
νονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

3 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την επε-
ξεργασία Προεδρικών διαταγμάτων: α) για τον 
Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προ-
δικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και β) για τον Ορ-
γανισμό της ίδιας ως άνω Αρχής.

4 Έγκριση της υπ’ αρ. 157/2016 απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί σύστασης 
μίας (1) προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Λαυρεω-
τικής σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής από-
φασης.

5 Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης. 

6 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 09/07-04-2016 από-
φασης του Δ.Σ. του ΦΔΥΚΣ περί έγκρισης υπε-
ρωριακής απασχόλησης έτους 2016 (01-05-2016 
έως και 15-11-2016) για το προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 83131 (1)

 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-

σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την επε-

ξεργασία Προεδρικού διατάγματος για τον ειδικό 

Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 350 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 «Δημόσι-

ες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προ-
σαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
(ΦΕΚ τ. Α΄ 147/8.8.2016),

β) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

γ) του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων»,

δ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135),

ε) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131) όπως ισχύει και

στ) του Π.δ. 125/5.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ τ. Α΄ 210).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 59963/12.9.2016 έγγραφο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/73176/ 
0004/17.10.2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, 
το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3766/9.9.2016 έγγραφο της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 9834/7.9.2016 έγγραφο της Ολομέλειας 
των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ-
ματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία 
Προεδρικού διατάγματος για τον ειδικό Κανονισμό Οικο-
νομικής Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται 
από τους:

1. Νικολέτα Ρένεση του Ιωάννη, Πάρεδρο του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την 
Αικατερίνη Μποκώρου του Κωνσταντίνου, Πάρεδρο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Βιολέττα Τηνιακού του Αλεξάνδρου, Πάρεδρο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποσπασμένη στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

3. Βασιλική Νικολοπούλου του Κωνσταντίνου, Προϊ-
σταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

4. Ευσταθία Θάνου του Χρήστου, Δικηγόρο, Ειδική 
Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

5. Ερυφίλη Κίτση του Δημητρίου, Προϊσταμένη Τμήμα-
τος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμ-
ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπλη-
ρώτρια την Κοραλία Πολυκράτη του Δημητρίου, υπάλ-
ληλο της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας.

6. Δημήτριο Πλουμιστό του Νικολάου, ΕΕΠ-Οικονομο-
λόγο, Στέλεχος του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
με αναπληρώτρια την Κατερίνα Θεοδωροπούλου του 
Κωνσταντίνου, ΕΕΠ-Νομικό, Στέλεχος του Τμήματος Γνω-
μοδοτήσεων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της 
ίδιας ως άνω Αρχής και

7. Κωνσταντίνο Σαμαρτζή του Παναγιώτη, Δικηγόρο, 
με αναπληρωτή τον Αλέξιο Μπράβο του Παναγιώτη, 
Δικηγόρο, ως μέλη.

Χρέη γραμματέως θα εκτελεί η Νίκη Παπανικολοπού-
λου του Παναγιώτη, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να 
περατώσει το έργο της έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη 
γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα,15 Νοεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 83130 (2)
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-

σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την επε-

ξεργασία Προεδρικού διατάγματος για τον Κα-

νονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 365 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 «Δημόσι-

ες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προ-
σαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
(ΦΕΚ τ. Α΄ 147/8.8.2016),

β) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

γ) του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων»,

δ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135),

ε) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει και

στ) του Π.δ. 125/5.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ τ. Α΄ 210).

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17211/16/12.9.2016 έγγραφο 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
3768/9.9.2016 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Συμβάσεων και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
9834/7.9.2016 έγγραφο της Ολομέλειας των Προέδρων 
των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ-
ματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία 
Προεδρικού διατάγματος για τον Κανονισμό Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Ανεξάρτητης 
Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).
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Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται 
από τους:

1. Παρασκευή Καρκαντζού του Βασιλείου, Εφέτη Δ.Δ. 
Αθηνών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Μαρία Τσίρ-
λη του Ιωάννη, Εφέτη Δ.Δ. Αθηνών,

2. Ελένη Λάππα του Γεωργίου - Άρη, Δικηγόρο, Ειδι-
κή Συνεργάτη στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων,

3. Χρυσάνθη Ζαράρη του Γεωργίου, ΕΕΠ-Νομικό, Στέ-
λεχος του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Νομικών 
Υπηρεσιών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, με αναπληρώτρια την Μαρία Παναγοηλιο-
πούλου του Ιωάννη, ΕΕΠ-Νομικό, Στέλεχος της ίδιας ως 
άνω Υπηρεσίας της ίδιας ως άνω Αρχής και

4. Κωνσταντίνο Σαμαρτζή του Παναγιώτη, Δικηγόρο, 
με αναπληρωτή τον Αλέξιο Μπράβο του Παναγιώτη, 
Δικηγόρο, ως μέλη.

Χρέη γραμματέως θα εκτελεί, ο Χριστόφορος Ζαρκά-
δας του Γεωργίου, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να 
περατώσει το έργο της έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη 
γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 83129 (3)
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-

σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την επε-

ξεργασία Προεδρικών διαταγμάτων: α) για τον 

Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προ-

δικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και β) για τον Ορ-

γανισμό της ίδιας ως άνω Αρχής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 355 και 357 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσι-
ών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ)» (ΦΕΚ τ. Α΄ 147/8.8.2016),

β) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

γ) του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων»,

δ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135),

ε) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει και

στ) του Π.δ. 125/5.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ τ. Α΄ 210).

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17212/16/12.9.2016 έγγραφο 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΔΚ/Φ.38/5/οικ.27947/31.10.2016 του Υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 3767/9.9.2016 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
9834/7.9.2016 έγγραφο της Ολομέλειας των Προέδρων 
των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ-
ματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε

Α) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-
σκευαστικής επιτροπής την επεξεργασία Προεδρικών 
διαταγμάτων: α) για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρ-
χής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και 
β) για τον Οργανισμό της ίδιας ως άνω Αρχής.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται 
από τους:

1. Σοφία Τσέκου - Πλιάτσικα του Νικολάου, Εφέτη Δ.Δ. 
Αθηνών, αποσπασμένη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δι-
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο,

2. Διονυσία Παληογιάννη του Βησσαρίωνα, Εφέτη Δ.Δ. 
Αθηνών, με αναπληρώτρια την Δήμητρα Ζωντήρου του 
Κωνσταντίνου, Εφέτη Δ.Δ. Αθηνών,

3. Ελένη Ρούφου του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Διεύ-
θυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπι-
νου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης, με αναπληρωτή τον Δημήτριο 
Πολυκράτη του Γεωργίου, Προϊστάμενο του Τμήματος 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών και Προ-
γραμμάτων Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Διεύθυνσης 
Οργανωτικών Μεταρρυθμίσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης,

4. Ειρήνη Μουτσοπούλου του Ιωάννη, ΕΕΠ-Νομικό, 
Στέλεχος του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Νομι-
κών Υπηρεσιών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Συμβάσεων, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κυρίτση 
του Ιωάννη, ΕΕΠ-Νομικό, Στέλεχος της ίδιας ως άνω Υπη-
ρεσίας της ίδιας ως άνω Αρχής,

5. Δημήτριο Μελίδη του Θεοδώρου, Δικηγόρο, και
6. Κωνσταντίνο Σαμαρτζή του Παναγιώτη, Δικηγόρο, 

με αναπληρωτή τον Αλέξιο Μπράβο του Παναγιώτη, 
Δικηγόρο, ως μέλη.
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Χρέη γραμματέως θα εκτελεί η Βασιλική Τσαγκαράκη 
του Γεωργίου, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να 
περατώσει το έργο της έως τις 15 Δεκεμβρίου 2016.

Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη 
γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ι

        Αριθμ. 72274/27764 (4)
Έγκριση της υπ’ αρ. 157/2016 απόφασης του Δη-

μοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί σύστα-

σης μίας (1) προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου 

Λαυρεωτικής σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστι-

κής απόφασης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27-1-2010) «Οργα-

νισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
β) Του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης».

γ) Του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων».

δ) Του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α΄/
14-11-2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές 
αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.  4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 4/06-02-2015 πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α’/06-02-2015) περί αποδοχής 
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

4. Την υπ’ αρ. 2492/2015 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Δια-
φορών) με την οποία αναγνωρίστηκε ότι η ενάγουσα 

Λιάγκη Βασιλική του Σπυρίδωνα, συνδέεται με το Δήμο 
Λαυρεωτικής με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου.

5. Την υπ΄ αριθμ. 2/20-01-2016 απόφαση της οικονο-
μικής επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής «περί μη άσκησης 
ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 2492/2015 αποφάσεως 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».

6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1903/26-02-2016 Πιστοποιητικό του 
Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι κατά 
της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτα-
κτο) από οποιονδήποτε κατά της υπ΄ αριθμ. 2492/2015 
απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 30275/07-10-2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφό-
σον η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την 
οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει 
τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί 
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα 
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υπο-
χρεούται 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. 157/2016 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής περί σύστασης μίας (1) 
προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Λαυρεωτικής, σε 
εφαρμογή της υπ’ αρ. 2492/2015 τελεσίδικης δικαστι-
κής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Τμήμα Εργατικών Διαφορών), ως εξής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. 

ΘΕΣΕΩΝ
Λιάγκη Βασιλική ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ  Διοικητικού 1

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. 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 
2.141,52 € περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋ-
πολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 
2016 σε βάρος των Κ.Α. 10.6021.001 και Κ.Α. 10.6052.001. 
Ανάλογη δαπάνη ύψους 12.876,12 € περίπου θα προβλε-
φθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των 
επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
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Αριθμ. Πρωτ. 18632 
              ΔΑΔ. 11 (5)

    Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 εδάφιο στ΄ και 

παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα».
2. Τις διατάξεις της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/

18-2-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ-
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/ 
31-12-1996) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οι-
κονομίας και Γεωργίας.

3. Την αρ. 137813/434/23-1-1981 διαταγή του Υπουρ-
γείου Γεωργίας « Περί απαγόρευσης κυνηγιού σε περί-
πτωση χιονοπτώσεως μεγάλης διάρκειας και εντάσεως».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 της κοινής υπουργι-
κής απόφασης 87578/703/2007. (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007).

5. Την αριθ. 143543/2140/10-8-2016 απόφαση του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας και χρόνος άσκησης θήρας 
για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017» (ΦΕΚ 2536/Β΄/ 
17-8-2016 ).

6. Την αριθ. 99386/6-11-14 απόφαση Γεν. Γραμμ. Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης «Ανάθεση 
άσκησης αρμοδιοτήτων ...» ( ΦΕΚ 3105/Β΄/18-11-2014).

7. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας 
πανίδας των οποίων η αμυντική ικανότητα είναι σημαντι-
κά μειωμένη κατά την περίοδο χιονοπτώσεων μεγάλης 
διάρκειας και έκτασης.

8. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

9. Τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Σερρών, απο-
φασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των 
ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) στην 
περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Σερ-
ρών, σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και 
έντασης, όταν και όπου το έδαφος είναι πλήρως καλυμ-
μένο με χιόνι.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της και μέχρι 
το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017, ήτοι στις 
28-2-2017.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.δ. 86/69 και της αριθ. 414985/85 κοι-
νής υπουργικής απόφασης όπως ισχύουν. Η εφαρμογή 
και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, Ιδιωτι-
κούς Φύλακες Θήρας, Μέλη Κυνηγετικών Οργανώσεων, 
όλο το Δασικό Προσωπικό του Δασαρχείου Σερρών και 
σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο Πολίτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 25 Οκτωβρίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Σερρών

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

Ι

        Αριθμ. απόφ. 09/10-11 -2016 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 09/07-04-2016 από-

φασης του Δ.Σ. του ΦΔΥΚΣ περί έγκρισης υπε-

ρωριακής απασχόλησης έτους 2016 (01-05-2016 

έως και 15-11-2016) για το προσωπικό του Φορέα 

Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ - ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθμ. 2/840/0022 (ΦΕΚ 37Β΄/14-1-2013) 

κοινή υπουργική απόφαση.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015

(ΦΕΚ 176Α΄).
3. Την υπ’ αριθ. 47421/15-11-2005 απόφαση του Υφυ-

πουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας 
υπηρεσιών και προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς» 
(ΦΕΚ 1682/Β΄/2005).

4. Το άρθρο 14 της με αριθμό ΦΕΚ 184A΄/30-12-2015 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώ-
θηκε με το Ν. 4366/2016 στο οποίο αναφέρεται ότι: «οι 
συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και οι συμβάσεις 
μίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 
και την 31η/12/2016. Οι συμβάσεις αυτές δεν μετατρέ-
πονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι δαπάνες μι-
σθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες 
των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο».

5. Τις υπ’ αριθμ. 95.9/2015 (ΑΔΑ: 6Β6Α46Ψ844-ΩΤΟ), 
98.7/2015 (ΑΔΑ: 700Ψ46Ψ844-Κ6Α) και 100.1/2016 (ΑΔΑ: 
ΩΦ0Φ46Ψ844-ΔΤ7) αποφάσεις του Δ.Σ. του Πράσινου 
Ταμείου.

6. Την υπ’ αριθμ. 9611/26-02-2016 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 572Β΄/3-3-2016) με την οποία εγκρίνεται ο προ-
ϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2016 του ΦΟΡΕΑ.

7. Την υπ’ αριθ. 1310/10-3-16 απόφαση του Υπουρ-
γού και Αναπλ. Υπουργού ΠΕΝ για «Έγκριση του Χρη-
ματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» για το έτος 
2016 και διάθεση πίστωσης ποσού 8.845.592,89 € για 
την υλοποίησή του».

8. Την υπ’ αριθ. 09/07-04-2016 απόφαση της 2ης Τα-
κτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα (ΦΕΚ Β΄ 1236/
27-04-2016) περί έγκρισης περί έγκρισης υπερωρι-
ακής απασχόλησης έτους 2016 (01-05-2016 έως και 
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15-11-2016) για το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης 
Υγροτόπων Κοτυχίου -Στροφυλιάς, αποφασίζει:

Την παράταση του προγράμματος υπερωριακής απα-
σχόλησης με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ερ-
γασίας των υπαλλήλων του τμήματος Επόπτευσης - Φύ-
λαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρι-
σης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, για την περίοδο 
έως και 18/12/2016, για κάλυψη εποχικών, έκτακτων ή 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

Αναλυτικά οι ώρες ανά υπηρεσιακή μονάδα, του Φο-
ρέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς 
(ΦΔΥΚΣ), για την περίοδο έως και 18/12/201 6, είναι:

1. ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (ΠΡΟΣ ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΣΗ) (ΕΩΣ ΚΑΙ 18/12/2016)

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Αριθμός 
Υπαλλήλων

Προς συμπλήρωση 
της  υποχρεωτικής 

εβδομαδιαίας 
εργασίας

ΤΜΗΜΑ 
1

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

5 80 ανθρωποώρες

ΣΥΝΟΛΟ 80 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ

Για το τμήμα 1 (προς συμπλήρωση ωραρίου):
Η φύλαξη έχει κυρίως προληπτικό και αποτρεπτικό χα-

ρακτήρα και σε δεύτερο βαθμό κατασταλτικό. Πρόθεση 
του Φορέα Διαχείρισης είναι να επιδεικνύει καθημερινά 
(εργάσιμες, αργίες κ.λπ.) με την παρουσία του στο πεδίο, 
ότι υπάρχει συστηματική φύλαξη ώστε να αποτρέπονται 

παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή. Το εν λόγω 
προσωπικό, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Φύλα-
ξης του Φορέα Διαχείρισης, εργάζεται επί 360 ημέρες 
το χρόνο και όταν οι περιστάσεις το απαιτούν ακόμα 
και νύχτα (π.χ. αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών), κάτω 
από δύσκολες κλιματικές συνθήκες αντιμετωπίζοντας 
αυξημένους κινδύνους. Παράλληλα, η πλειονότητα των 
παράνομων δραστηριοτήτων (λαθροθηρία, λαθραλιεία, 
λαθροϋλοτομία, ρίψη μπαζών, κ.α.) διενεργείται τις νυ-
χτερινές ώρες ή τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες.

Συγκεκριμένα υπολογίζεται για το διάστημα έως και 
18/12/2016: 5 κατά μέσο περιπολίες τις Κυριακές επί 8 
ώρες επί 2 άτομα = 80 ανθρωποώρες

Σύνολο = 80 ανθρωποώρες Δαπάνη € 449,60 €
Το σύνολο της πάσης φύσεως υπερωριακής απα-

σχόλησης του προσωπικού του τμήματος Επόπτευσης 
- Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης του Φορέα Δι-
αχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς ανέρχεται 
σε 80 ανθρωποώρες για το χρονικό διάστημα έως και 
18/12/2016 συνολικής δαπάνης ύψους €449,60 η οποία 
αντιστοιχεί στο προϋπολογισμένο κόστος μισθοδοσίας 
του προσωπικού και είναι εξασφαλισμένη από τις πιστώ-
σεις του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
9611/26-02-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 572Β΄/
03-03-2016) με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός 
του οικονομικού έτους 2016 του ΦΟΡΕΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λάππα, 10 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ  



 

 

 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ38256 Τεύχος Β’ 3814/28.11.2016

*02038142811160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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. 

E     

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




