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4 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Τουρισμού και 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 326035 (1)
Χαρακτηρισμός ως σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κι-

νητικότητας του σχεδίου του Δήμου Γρεβενών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
 α) τις διατάξεις του Μέρους Α’ «Σχέδια Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)» (άρθρα 1 έως 14) του 
ν. 4784/2021 (Α’ 40),

β) το π.δ. 83/2019  «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

γ) το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

δ) τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133),

ε) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 
98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

στ) το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

ζ) την υπό στοιχεία 317/22.09.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383),

η) την υπ’ αρ. 68261/16.3.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα 
Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών» (ΥΟΔΔ 204),

θ) τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 
Α’ 45),

ι) τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ια) το υπ’ αρ. 86960/05.04.2021 έγγραφο «Γνωστοποί-
ηση ν. 4784/2021. Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση 
διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών και άλλες διατάξεις, (Α’ 40)» του Τμήματος Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Με-
ταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

ιβ) το υπ’ αρ. οικ.18322/02.12.2020 έγγραφο του Δήμου 
Γρεβενών «Κοινοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινη-
τικότητας του Δήμου Γρεβενών για τον χαρακτηρισμό 
του ως ολοκληρωμένο ή μη» με τα συνημμένα σε αυτό 
τέσσερα (4) παραδοτέα (Π.1, Π.2, Π.3, Π.4), και αναρτη-
μένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosgrevenon.
gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του v. 4599/2019 (Α’ 40),

ιγ) τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας Σ.Β.Α.Κ. με 
την υπ’ αρ. 773 απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών (ΑΔΑ: 
ΩΕΕΠΩ9Γ-ΕΞ2),

ιδ) το Σύμφωνο Συμμετοχής των μελών του Δικτύ-
ου Φορέων για το Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Γρεβενών (ΑΔΑ: 
6Τ9ΚΩ9Γ-6ΦΕ),

ιε) τις γνωμοδοτήσεις επί του Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Γρε-
βενών:

- της Εφορείας Παλαιο-ανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας 
του Γραφείου Βορείου Ελλάδος, της Γενικής Διεύθυνσης 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με το υπό στοιχεία 
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ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΓΒΕ/494381/349483/4757/2193/2
4.09. 2020 έγγραφο,

- της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 
Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδο-
νίας, της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων 
και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝ-
ΜΤΕΗΒΙΔΜ/493398/55761/4331/25.09.2020 έγγραφο,

- της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών της Γε-
νικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ-
ΓΡΕ/552303/391001/2109/07.10.2020 έγγραφο,

ιστ) το υπ’ αρ. 7269/13.01.2021 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και 
Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών,

ιζ) την αναφορά κύκλου Σ.Β.Α.Κ., όπως υπεβλήθη από 
τον Δήμο Γρεβενών στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινη-
τικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με το υπ’ αρ. οικ. 
7080/03.06.2021 έγγραφό τους, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 13 του ν. 4784/2021 (Α’ 40),

ιη) το από 18.06.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμή-
ματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών προς το Δήμο Γρεβενών, περί διορθωτικών 
ενεργειών επί της αναφοράς κύκλου Σ.Β.Α.Κ. και το από 
02.07.2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Δήμου Γρεβενών με 
την επανυποβληθείσα αναφορά κύκλου Σ.Β.Α.Κ.,

ιθ) το υπ’ αρ. οικ. 10058/04.08.2021 έγγραφο του Δή-
μου Γρεβενών «Κοινοποίηση διορθωμένης Αναφοράς 
κύκλου του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του 
Δήμου Γρεβενών για το χαρακτηρισμό του» με συνημμέ-
νη την εκ νέου υποβληθείσα αναφορά κύκλου Σ.Β.Α.Κ.,

κ) το γεγονός ότι το υπόδειγμα της αναφοράς κύκλου 
Σ.Β.Α.Κ., σύμφωνα με το προοίμιο του Παραρτήματος Ι 
του ν. 4784/2021 (Α’ 40), συμπληρώνεται με ευθύνη του 
φορέα εκπόνησης, για την ακρίβεια των αναφερομένων 
σε αυτή στοιχείων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις 
πληροφορίες που περιγράφονται σε αυτό και οι οποίες 
ενσωματώνονται στο Σ.Β.Α.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ως άνω νόμου,

κα) το γεγονός ότι το Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Γρεβενών 
έχει εκπονηθεί στη βάση των διατάξεων προγενέστερου 
θεσμικού πλαισίου, και είχε κοινοποιηθεί στο Τμήμα Βιώ-
σιμης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή του καταργηθέντος άρθρου 
22 του ν. 4599/2019 (Α’ 40), ακολουθεί δε τα οριζόμε-
να των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 
4784/2021 (Α’ 40),

κβ) την υπό στοιχεία Δ06/292793/21.10.2021 βεβαίω-
ση, περί περάτωσης των επιμέρους ενεργειών της φάσης 
προετοιμασίας και των σταδίων της φάσης ανάπτυξης 
του κύκλου Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4784/2021 (Α’ 40),

κγ) την υπ’ αρ. 310944/05.11.2021 Εισηγητική Έκθεση 
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ, 

σύμφωνα με το εδάφιο ε’ την παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει,

κδ) το γεγονός ότι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 
στο ανωτέρω στοιχείο (κγ):

- από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προ-
καλείται οποιαδήποτε δαπάνη, καθόσον πρόκειται για 
έκδοση διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού του σχεδίου 
του Δήμου Γρεβενών ως Σ.Β.Α.Κ.

- οι όποιες δαπάνες για την υλοποίηση του Σ.Β.Α.Κ. θα 
προκληθούν κατά την εκτέλεση των κατά περίπτωση 
μέτρων και θα βρίσκονται εντός των εγγεγραμμένων 
πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού και των ορί-
ων του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.),

αποφασίζουμε:
1. Χαρακτηρίζουμε ως Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινη-

τικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) το σχέδιο του Δήμου Γρεβενών επί 
της περιοχής παρέμβασης, η οποία αποτυπώνεται στον 
χάρτη της υπό στοιχείο (ιθ) αναφοράς κύκλου Σ.Β.Α.Κ. 
Η περιοχή παρέμβασης απεικονίζεται στο συνημμένο 
στην παρούσα απόφαση Παράρτημα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της.

2. Ο Δήμος Γρεβενών οφείλει να γνωρίζει και να εφαρ-
μόζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 
του Μέρους Α’ (άρθρα 1 έως 13) του ν. 4784/2021 (Α’ 40), 
σύμφωνα και με τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές ορί-
ζονται στο άρθρο 4 του ως άνω νόμου και ειδικότερα:

i. να ακολουθεί τα οριζόμενα της φάσης υλοποίησης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης μέτρων Σ.Β.Α.Κ. 
(Φάση Γ’) σύμφωνα με την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 7,

ii. να διατηρεί ενεργή την ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ., με 
αναρτημένα τα σχετικά με το Σ.Β.Α.Κ. κείμενα των φάσε-
ων προετοιμασίας και ανάπτυξης, καθώς και να αναρτά 
τα προβλεπόμενα της Φάσης Γ’ και να παρέχει τη δυνατό-
τητα υποβολής σχολίων και απόψεων από τους πολίτες 
και τα εμπλεκόμενα μέρη.

3. Ο Δήμος Γρεβενών, για την εξυπηρέτηση των σκο-
πών της φάσης υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιο-
λόγησης μέτρων Σ.Β.Α.Κ. (Φάση Γ’), δυνάμει των παρ. ζ) 
και η) του άρθρου 4 του νόμου δύναται να αναλύσει πε-
ραιτέρω τις δράσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση 
των μέτρων του σχεδίου δράσης, καθώς και τις μεθόδους 
παρακολούθησης και αξιολόγησης αυτών. Σε κάθε περί-
πτωση, η αναλυτικότερη αποτύπωση των δράσεων και 
της μεθόδου παρακολούθησης και αξιολόγησης, δεν 
συνιστά τροποποίηση των μέτρων του σχεδίου δράσης 
που περιγράφονται στην αναφορά κύκλου Σ.Β.Α.Κ. του 
υπό στοιχείου (ιθ) ανωτέρω σχετικού.

4. Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά πράξεις και 
αποφάσεις που πρέπει να εκδοθούν, εφόσον αυτό απαι-
τείται, από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές, προκειμένου 
να υλοποιηθούν μέτρα του Σ.Β.Α.Κ. Η παρούσα δεν δε-
σμεύει τις αρμόδιες αρχές στο να εκδώσουν τις προβλε-
πόμενες πράξεις σε περίπτωση που δε συντρέχουν όλες 
οι νόμιμες προϋποθέσεις, ούτε απαλλάσσει τον κάτοχό 
της από τυχόν απαιτήσεις εγκρίσεων, αδειών ή εισφορών.

5. Η υλοποίηση μέτρων του Σ.Β.Α.Κ. πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονι-
σμούς και την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, η υλοποί-
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ηση μέτρων που αφορούν σε οδικές υποδομές οφείλει 
να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές 
οδηγίες-προδιαγραφές, κανονισμούς, και την κείμενη 
νομοθεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 
Η υλοποίηση μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999).

6. Το σχέδιο δράσης επικαιροποιείται όποτε κρίνεται 
αναγκαίο από τον Δήμο Γρεβενών και όταν υπαγορεύεται 
από τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4784/2021 
(Α’ 40). Η επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης δεν συνι-
στά και δεν επιφέρει τροποποίηση της παρούσας.

7. Το Σ.Β.Α.Κ. αναθεωρείται μετά την παρέλευση πέντε 
(5) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας και πάντως 
οπωσδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 9 του ως άνω νόμου. Ο φορέας 

εκπόνησης οφείλει να υποβάλει την αναφορά κύκλου για 
την αναθεώρηση του Σ.Β.Α.Κ. στην υπηρεσία της παρ. 1 
του άρθρου 8 έως το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, 
προκειμένου για τον χαρακτηρισμό του σχεδίου με την 
έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 8.

8. Μετά τη θέση σε λειτουργία της Η.Π.Σ.Β.Α.Κ., ο Δή-
μος Γρεβενών οφείλει να καταχωρίσει σε αυτή την ανα-
φορά κύκλου Σ.Β.Α.Κ., το Σ.Β.Α.Κ. που έχει καταρτιστεί, 
τις εκθέσεις προόδου, το επικαιροποιημένο κάθε φορά 
σχέδιο δράσης και κάθε είδους πληροφορία ή στοιχεία 
σχετικά με το Σ.Β.Α.Κ. Η υποχρέωση επικαιροποίησης 
των αρχείων του Σ.Β.Α.Κ. βαρύνει τον Δήμο Γρεβενών.

9. Ο Δήμος Γρεβενών οφείλει να αναρτήσει την παρού-
σα απόφαση στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ. σύμφωνα με 
την περ. στ της περ. 2 του άρθρου 7 του ως άνω νόμου 
και να ενημερώσει για τη δημοσίευσή της τους όμορους 
ΟΤΑ α’ βαθμού και τον οικείο ΟΤΑ β’ βαθμού.

10. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
    . . . .   

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 279649 (2)
Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων του Δήμου Ιάσμου.  

 Με την υπ’ αρ. 89/29.10.2021 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Ιάσμου που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τα διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του 
ν. 4368/2016 (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

87 του ν. 4483/2017, αυξάνεται το ωράριο εργασίας 
υπαλλήλων του Δήμου Ιάσμου, με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης, 
ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών -Σχολικών Μονάδων, από 
τρεις (3) ώρες ημερησίως, αύξηση κατά δύο (2) ώρες, συ-
νολικά πέντε (5) ώρες ημερησίως με αντίστοιχη αύξηση 
των αποδοχών των κάτωθι:

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθμός Βεβαίωσης Εγγραφής Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δυναμικού

1 ΚΕΡΕΜ ΧΑΤΙΤΖΕ ΟΜΕΡ 4093121155/20.10.2020

2 ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΝΟΥΡΤΖΑΝ ΤΖΕΜΗΛ 1117940104/20.10.2020

Από τρεις (3) ώρες ημερησίως, αύξηση κατά μία (1) ώρα, συνολικά τέσσερις (4) ώρες ημερησίως με αντίστοιχη 
αύξηση των αποδοχών των κάτωθι υπαλλήλων:

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθμός Βεβαίωσης Εγγραφής Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δυναμικού

1 ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 1019451012/20.10.2020

2 ΚΙΑΖΗΜ ΑΙΣΕΛ ΣΕΜΠΑΕΤΙΝ 7711672345/20.10.2020

3 ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΣΕΧΕΡ ΚΙΑΖΗΜ 5214975510/20.10.2020

4 ΣΙΑΚΗΡ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΛΤΖΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 1207433444/20.10.2020

5 ΜΠΟΥΔΟΥΡ ΤΖΕΒΡΙΕ ΤΖΕΜΗΡ 5412281441/20.10.2020

(Αρ. αιτήσεων των Διευθύνσεων των σχολικών μονάδων περί μετατροπής ωραρίου: 24/13.09.2021, 37/13.09.2021, 
84/13.09.2021).

(Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιάσμου: 7165/11.10.2021).
(Αρ. απόφ. Τμήματος Τοπικής Αυτoδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας- Θράκης: 279649/19.11.2021).

  Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Κομοτηνής

ΣΥΜΕΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Ι

      Αριθμ. 243137 (3)

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπάλληλο 

του Δήμου Μακρακώμης, σε αντικατάσταση λη-

ξιάρχου στην Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας του 

Δήμου Μακρακώμης. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) Των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

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

2) Των άρθρων 1 και 2 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρ-
χικών πράξεων» (Α’ 143), όπως ισχύουν μετά την αντι-
κατάστασή τους με τις παρ. 15 και 16 του άρθρου 9 του 
ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχι-
ακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).

3) Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

4) Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 21).

5) Της παρ. 20 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 «Ρυθ-
μίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

6) Την περ.  γγ της παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 
138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).

7) Της υπό στοιχεία Φ. 127080/57460/21.12.2010  
(Β’ 1984) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδι-
αίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που συνιστώ-
νται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.

8) Της Εγκυκλίου 65 του Υπουργείου Εσωτερικών, Απο-
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

9) Της υπ’ αρ. 13917/15.05.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφα-
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σης του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονι-
στή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας.

10) Την παρ.  3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. οικ. 
6983/85785/01.07.2017 (Β’ 2002) απόφασης του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, περί μεταβίβασης 
δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο ή στην 
Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής 
Λειτουργίας και τους Προϊσταμένους ή στις Προϊστα-
μένες Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής 
Διευθύνσεως.

Β) α) Το υπ’ αρ. 82908/13469/17.11.2021 έγγραφο 
του Δήμου Μακρακώμης με συνημμένη την υπ’  αρ. 
82912/13473/17.11.2021 απόφαση του Δημάρχου Μα-
κρακώμης, σχετικά με αντικατάσταση ληξιάρχου της Δη-
μοτικής Ενότητας Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης.

β). Την υπ’ αρ. 82881/16.11.2021 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας του Δήμου Μακρακώμης, περί ύπαρξης 
πιστώσεων στον ΚΑΕ 10.6012.002 ποσού 4.000,00 € για 
αμοιβές ληξιάρχων, του προϋπολογισμού του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2021.

Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και για το επό-
μενο έτος, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου για την Δημοτική 
Ενότητα Σπερχειάδας, στην υπάλληλο Αρχανιώτου Μα-
ρία του Ταξιάρχη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ’, σε 
αντικατάσταση της υφιστάμενης ορισμένης ληξιάρχου 
Κατσίφα Βασιλικής του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, 
με βαθμό Α’, λόγω συνταξιοδότησής της.

Μέχρι την δημοσίευση της παρούσας, καθήκοντα 
ληξιάρχου για την Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας θα 
ασκούνται από τον Δήμαρχο Μακρακώμης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ.11937/7380/25.09.2019 
απόφαση Δημάρχου Μακρακώμης, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’ αρ. 6101/169115/09.10.2019 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας (Β’ 3866).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 18 Νοεμβρίου 2021

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. 10141 (4)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Πολιτισμού, Τουρισμού 

και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου "Ο ΑΥΛΟ-

ΠΟΤΑΜΟΣ"». 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010 «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α’ 229).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως το 
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 
(Α’ 21).

4. Την υπ’ αρ. 14026/15.05.2017 (ΥΟΔΔ 250) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Κοζυ-
ράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης.

5. Την υπ’ αρ. 5707/27.07.2001 (Β’ 1087) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα (πρώην) Περιφέρειας Κρήτης περί 
σύστασης στον Δήμο Γεροποτάμου Νομικού Προσώπου 
με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Σπηλαίου Με-
λιδονίου Ο ΓΕΡΟΝΤΟΣΠΗΛΙΟΣ».

6. Την υπ’ αρ. 14040/17.11.2015 (Β’ 2568) απόφαση 
του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί τροποποίησης συ-
στατικής πράξης του Νομικού Προσώπου με την επω-
νυμία «Δημοτικός Οργανισμός Σπηλαίου Μελιδονίου Ο 
ΓΕΡΟΝΤΟΣΠΗΛΙΟΣ» και σύστασης Νομικού Προσώπου 
με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Τουρισμού 
και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου "Ο Αυλοπόταμος"».

7. Το υπ’ αρ. 11368/11.10.2021 έγγραφο του Δήμου 
Μυλοποτάμου, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρε-
σία η υπ’ αρ. 114/2021 απόφαση του οικείου Δημοτικού 
Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση 
της υπ’ αρ. 260/2015 όμοιας περί σύστασης του Νομι-
κού Προσώπου «Οργανισμός Πολιτισμού, Τουρισμού και 
Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου "Ο Αυλοπόταμος"».

8. Το υπ’ αρ. 9307/18.10.2021 έγγραφo προς τον Δήμο 
Μυλοποτάμου για την αποστολή συμπληρωτικών δικαι-
ολογητικών.

9. Την υπ’ αρ. 12678/09.11.2021 βεβαίωση του Δήμου 
Μυλοποτάμου περί εγγραφής της επιπλέον δαπάνης της 
ετήσιας επιχορήγησης του εν λόγω Νομικού Προσώπου 
στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του Δή-
μου και δέσμευσης ανάλογης πρόβλεψης στους προϋ-
πολογισμούς των επόμενων οικονομικών ετών,

αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 114/27.09.2021 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Μυλοποτάμου και τροποποιού-
με την υπ’ αρ. 14040/17.11.2015 (Β’ 2568) απόφαση του 
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία συστήθηκε 
το Νομικό Πρόσωπο «Οργανισμός Πολιτισμού, Τουρι-
σμού και Νέας Γενιάς Δήμου Μυλοποτάμου "Ο Αυλοπό-
ταμος"», ως προς την παρ. 3 αυτής, η οποία διατυπώνεται 
πλέον ως εξής:

«3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι: (α) Η ετήσια 
επιχορήγηση του Δήμου Μυλοποτάμου κατά το ποσό 
των 50.000 ευρώ, (β) Κάθε φύσεως εισφορές, επιχορη-
γήσεις, δωρεές ή κληρονομιές, (γ) Εισπράξεις από το 
αντίτιμο πραγμάτων, εκδηλώσεων ή υπηρεσιών που 
παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 14040/17.11.2015 
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(Β’ 2568) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται επι-
πλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυλοπο-
τάμου, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον 
Κ.Α. 00.6715.002 και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση 
στον προϋπολογισμό των επόμενων οικονομικών ετών, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12678/09.11.2021 βεβαίωση του 
εν λόγω Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 17 Νοεμβρίου 2021

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 600 (5)
Καθιέρωση και κατανομή απογευματινής υπερω-

ριακής εργασίας έτους 2022.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 

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

2. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 34 του ν. 4354/2015 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.» (Α΄ 176).

3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 και του άρ-
θρου 284 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινο-
τήτων» (Α΄ 114).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του 
ν. 3584/2007 «Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

5. Την υπό στοιχεία οικ.2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β 
του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α του 
ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
(Α ΄176).

6. Την υπ’ αρ. 2/37190/0026/2001 απόφαση «Καθορι-
σμός δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης για υπε-
ρωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών 
εργασία» (Β΄ 915).

7. Τον Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. της υπ’ αρ. 36773/13288/2018 
απόφασης (Β’ 2103).

8. Τον γεγονός ότι η δαπάνη ύψους 43.200,00 ευρώ, 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2022 
στους αντίστοιχους ΚΑ:

- Κ.Α 15-6012 ποσό 7.400,00 ευρώ
- Κ.Α. 15-6022 ποσό 32.500,00 ευρώ
- Κ.Α. 10-6022 ποσό 3.300,00 ευρώ.
9. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Ν.Π.Δ.Δ.
10. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη απασχόληση 

του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ, πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας για το έτος 2022, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αυξημένες ανάγκες του Ν.Π. το οποίο αποτελείται από 
8 Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που φιλοξε-
νούν συνολικά 400 νήπια και βρέφη, αφού η ασφάλεια, η 
υγιεινή και η διαφύλαξη της υγείας των φιλοξενουμένων 
νηπίων και βρεφών είναι ύψιστη ανάγκη.

Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια του έτους προκύπτουν 
ενδεικτικά οι παρακάτω εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες 
ανάγκες:

- του τμήματος παιδικών σταθμών που καλύπτουν 
ανάγκες του Νομικού Προσώπου, όπως προετοιμασία 
και συμμετοχή σε εποχικές εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, 
Πάσχα, αποκριές κ.α.), και λοιπές εκδηλώσεις καλλιτε-
χνικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (διαμόρφωση 
χώρου, συμμετοχή

σε εκδηλώσεις, κ.λπ.).
- του τμήματος διοικητικού λόγω της σύνταξης των 

εγγράφων και επιμέλειας του προσωπικού για την άρτια 
διεξαγωγή των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του 
Παιδικού Σταθμού, καθώς και για την εφαρμογή διατά-
ξεων Νόμων και Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου 
που αφορούν επείγουσες ενέργειες και επιπλέον φόρτο 
εργασίας (για διαθεσιμότητα, κινητικότητα υπαλλήλων, 
πρόωρη συνταξιοδότηση, επικαιροποίηση στοιχείων 
υπαλλήλων κ.λπ.), τήρηση πρακτικών Δ.Σ. και έκδοση 
αποφάσεων.

- του βοηθητικού προσωπικού για την επιμέλεια προ-
ετοιμασίας και καθαρισμού των χώρων διεξαγωγής των 
εκδηλώσεων,

αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε και κατανέμουμε απογευματινή υπερω-

ριακή εργασία για την αντιμετώπιση εξαιρετικών υπηρε-
σιακών αναγκών, στα όρια που καθορίζουν οι διατάξεις 
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 για το χρονικό διάστημα 
από 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται 
στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Η υπε-
ρωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 
ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου για απογευματινή υπερωριακή εργασία 
ορίζονται μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο ανά 
εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος.

Αναλυτικά οι ειδικότητες, ο αριθμός υπαλλήλων και η 
κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης, κατά 
περίπτωση, για όλο το έτος, θα έχουν ως εξής:
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ΜΟΝΙΜΟΙ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΩΡΕΣ)

Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3 720

Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 2 480

ΣΥΝΟΛΑ 5 1200

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ (ΩΡΕΣ)

Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5 1200

Τ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2 480

Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 240

Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 240

Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 2 480

Δ.Ε. Β. ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 16 3840

Δ.Ε. ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3 720

Υ.Ε. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 3 720

ΣΥΝΟΛΑ 33 7920

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Άνω Λιόσια, 17 Νοεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ    
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*02057561012210008*

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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