
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προσθήκη στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/
6983/23.7.2018 απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονι-
κής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητι-
κών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και 
καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» 
(Β’ 3136).

2 Ένταξη μόνιμου υπαλλήλου Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) στην κατη-
γορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας ΤΕ του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοικονομικής του Ελληνικού Μεσογεια-
κού Πανεπιστημίου.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λου για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδεία - Κοινωνική 
Προστασία και Αλληλεγγύυη (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) Δήμου 
Λυκόβρυσης - Πεύκης, για το έτος 2022.

4 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-
ας υπαλλήλων της Κοινοφελούς Δημοτικής Επι-
χείρησης Πειραιά, για το έτος 2022.

5 Έγκριση ετήσιου προγράμματος υπερωριακής 
εργασίας και εργασίας αργιών Τμήματος Λειτουρ-
γίας και Συντήρησης και Μελετών και Επίβλεψης 
της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτο-
λεμαΐδας, για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/117155/4539 (1)
   Προσθήκη στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/

6983/23.7.2018 απόφαση του Υπουργού Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρο-

νικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοι-

κητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/

2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του 

ν. 4495/2017» (Β’ 3136). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δο-

μημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) 
και ιδίως του Τμήματος Β’ αυτού, την παρ. γ του άρθρου 
28, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 120 
του ν. 4819/2021 (Α΄ 129) και την παρ. 1 του άρθρου 33.

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Τον ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δη-
μόσιου τομέα» (Α΄ 237).

4. Τον ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
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14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίη-
ση του ν. 1647/1986 “Οργανισμός Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές 
διατάξεις”».

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπ΄ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Έκδοση οικοδομικής άδειας 
με έγκριση επέμβασης σε έκταση 
δασικού χαρακτήρα μέσω 
του συστήματος «e-Άδειες»

Η περ.  ε., η περ.  ββ. και το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 1.Α. του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/
48123/6983/2018 (Β’ 3136) απόφασης, συμπληρώνονται 
και η παρ. 1.Α. διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Α. Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης οικο-
δομικής άδειας, εφόσον η αίτηση αφορά σε οικοδομική 
άδεια κατηγορίας 1 ή 2, ο Διαχειριστής της αίτησης ει-
σάγει στο σύστημα:

α) αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας,
β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχο-

ντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχεί-
ρισης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης και στους 
αρμόδιους μηχανικούς για την εκπόνηση των απαιτού-
μενων μελετών και επιβλέψεων,

γ) τα στοιχεία του ακινήτου και τα γεωχωρικά δεδομέ-
να για τον εντοπισμό του ακινήτου, 

δ) τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του έχοντος το 
νόμιμο δικαίωμα,

ε) τα δικαιολογητικά του άρθρου 40 πλην αυτών που 
υποβλήθηκαν για τη χορήγηση της προέγκρισης, ή της 
έγκρισης επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα.

Διαχειριστής της αίτησης νοείται ένας εκ των μηχανι-
κών του έργου ή τεχνική εταιρεία, στους οποίους ανα-
τίθεται από τον κύριο του έργου η υποβολή των απαι-
τούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση 
της διοικητικής πράξης.

Ο διαχειριστής της αίτησης υποβάλλει στο πληροφο-
ριακό σύστημα, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά, με ευθύνη του και επιλέγεται:

αα) Η αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της Άδειας.
ββ) Η προέγκριση που έχει εκδοθεί, ή η έγκριση επέμ-

βασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα. 
γγ) Η κατηγορία και ο χρόνος ισχύος της οικοδομικής 

άδειας.
Σε περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της προέγκρισης, 

το αίτημα για έκδοση της οικοδομικής αδείας απορρί-
πτεται και τίθεται στο αρχείο.

Η διαδικασία της παρ. 1Α ακολουθείται και για τις οικο-
δομικές άδειες κατηγορίας 3, για τις οποίες έχει εκδοθεί 
προέγκριση ή έγκριση επέμβασης σε έκταση δασικού 
χαρακτήρα.».

Άρθρο δεύτερο
Ανάρτηση έγκρισης επέμβασης σε έκταση 
δασικού χαρακτήρα στο σύστημα «e-Άδειες»

Προστίθεται άρθρο 10Α στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 (Β’ 3136) απόφαση ως εξής:

Άρθρο 10A
Διαδικασία ανάρτησης έγκρισης επέμβασης 
σε έκταση δασικού χαρακτήρα

Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία ανάρτησης έγκρισης 
επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα κατ’ εφαρμο-
γή του τελευταίου εδαφίου της παρ. γ του άρθρου 28 του 
ν. 4495/2107, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 
παρ. 9 του άρθρου 120 του ν. 4819/2021, ο Διαχειριστής 
της αίτησης εισάγει στο σύστημα:

α) αίτηση ανάρτησης έγκρισης επέμβασης σε έκταση 
δασικού χαρακτήρα,

β) υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του έργου ή του έχο-
ντος το νόμιμο δικαίωμα για την ανάθεση της διαχείρι-
σης της αίτησης στον Διαχειριστή αίτησης,

γ) τεχνική - αιτιολογική έκθεση,
δ) τα έγγραφα που πιστοποιούν το δικαίωμα επέμβα-

σης (παραχωρητήριο, τίτλοι κτήσης κ.ά),
ε) την έγκριση επέμβασης του ν. 998/1979 και το το-

πογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει,
στ) το διάγραμμα κάλυψης καθώς και τα αποδεικτικά 

στοιχεία νομιμότητας υφιστάμενων κτισμάτων, εφόσον 
υπάρχουν,

και επιλέγει:
αα) την αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση της άδειας 

και
ββ) τον χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας που πρό-

κειται να εκδοθεί.
Στη συνέχεια, υποβάλλει την αίτηση η οποία λαμβά-

νει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου. Ο Διαχειριστής δεν 
έχει πλέον δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων της 
αίτησης, παρά μόνο δυνατότητα υποβολής αίτησης για 
έκδοση της οικοδομικής αδείας, σε συνέχεια της ανάρτη-
σης έγκρισης επέμβασης σε έκταση δασικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που η έντυπη έγκριση επέμβασης τρο-
ποποιηθεί ή διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της ηλεκτρονι-
κής της ανάρτησης είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, η αίτηση 
υποβάλλεται εκ νέου.



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 80749Τεύχος B’ 6337/30.12.2021

Άρθρο τρίτο 
Έναρξη λειτουργίας

Για την προσαρμογή της λειτουργίας του πληροφορι-
ακού συστήματος «e-Άδειες» στις διατάξεις της παρού-
σας, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Άρθρο τέταρτο 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 5200/Φ30.1 (2)
    Ένταξη μόνιμου υπαλλήλου Ειδικού Τεχνικού Ερ-

γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) στην κατη-

γορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας ΤΕ του Τμήματος Λογιστικής 

και Χρηματοικονομικής του Ελληνικού Μεσογει-

ακού Πανεπιστημίου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογι-

κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι)» (Α΄ 173).
2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

3. Το εδάφιο 2 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/
2014 «Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού 
προσωπικού των ΑΕΙ» (Α΄ 32), όπως συμπληρώθηκαν με 
τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 55, του ν. 4264/2014 «Προ-
σωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι)» 
(Α΄ 118).

4. Την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή 
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών 
και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του 
ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθε-
σίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω 
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγι-
κού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (Α’ 237).

5. Την παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρύθ-
μιση θεμάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού και Τεχνικού 
Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστήμιων 
και ΤΕΙ» (Α΄ 83).

6. Την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 «Θέ-
ματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των 
ΑΕΙ» (Α’ 17).

7. Τον 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΄ 74).

8. Την υπό στοιχεία 2/52259/ΔΕΠ/19-07-201 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών για την παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΣΤ’ του 
ν. 4472/2017 (Α’ 74) (ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ).

9. Την υπ’ αρ. 97/16-6-2021 αίτηση του Καροφυλλάκη 
Κανάκη με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για ένταξη 
στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του ΕΛΜΕΠΑ σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 20 του ν. 4452/2017.

10. Την υπό στοιχεία 101/Φ20/29-6-2021 πράξη της 
Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικο-
νομίας για τον ορισμό της Τριμελής Επιτροπής.

11. Την υπ’ αρ. 105/19-07-2021 εισηγητική έκθεση της 
τριμελής επιτροπής.

12. Την υπ’ αρ. 15/19-07-2021 πράξη της Κοσμητείας 
της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας που 
αποφάσισε την ένταξη του Καροφυλλάκη Κανάκη στην 
κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π) με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική και Υπο-
λογιστική Χρηματοικονομική» και βαθμίδα Γ.

13. Τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του Καρο-
φυλλάκη Κανάκη από τα οποία προκύπτει ότι:

α) Με την υπό στοιχεία 1008/Φ.30.1/1-3-2016 πράξη 
του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ Γ΄ 331/2016, διορίσθηκε σε κενή οργανική θέση 
Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π) κλάδου ΤΕ1, ειδι-
κότητας «Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου με αποδεδειγμένη 
γνώση Η/Υ και δικτύων, στη δημιουργία, ενημέρωση 
και συντήρηση ιστοσελίδων, στην τεχνική υποστήριξη 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πλατφόρμας Ε - CLASS και 
εκπαιδευτικών εργαστηρίων Η/Υ τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης» και ανέλαβε υπηρεσία 13-05-2016.

β) Κατατάχθηκε σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2361/
Φ.30.1/14-12-2016 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρή-
της από 13-05-2016 (ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας), 
στο Μ.Κ. 2 της ΤΕ κατηγορίας.

γ) Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 3306/Φ.30.1/
11-09-2019 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης 
μονιμοποιήθηκε από 13-05-2018 λόγω συμπλήρωσης 
διετής δοκιμαστικής θητείας από 13-05-2016 (ημερο-
μηνία ανάληψης υπηρεσίας).

δ) Είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Ηλεκτρολογίας 
του ΤΕΙ Κρήτης από 10-02-2003.

14. Το γεγονός ότι δεν υφίστανται στο Ελληνικό Με-
σογειακό Πανεπιστήμιο κενές θέσεις Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

15. Tο υπό στοιχεία 4442/Φ30.1/22-07-2021 έγγραφο 
του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημί-
ου, αναφορικά με την έκθεση ελέγχου νομιμότητας για 
την διαδικασία ένταξης μέλους ΕΤΕΠ σε κατηγορία ΕΔΙΠ.

16. Την υπ’ αρ. 03/09/2021 οικονομική δαπάνη του 
Τμήματος Μισθοδοσίας του ΕΛΜΕΠΑ.
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17. Την υπό στοιχεία117843/β1/21-09-2021 έγγραφο 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.

18. Την υπό στοιχεία 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 633) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης, 
αποφασίζουμε:

Εντάσσουμε τον Κανάκη Καροφυλλάκη του Νικολά-
ου, ο οποίος υπηρετεί σε μόνιμη οργανική θέση Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.E.Π) κλάδου 
ΤΕ, ειδικότητας «Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου με απο-
δεδειγμένη γνώση Η/Υ και δικτύων, στη δημιουργία, 
ενημέρωση και συντήρηση ιστοσελίδων, στην τεχνική 
υποστήριξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πλατφόρμας 
Ε - CLASS και εκπαιδευτικών εργαστηρίων Η/Υ τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης», στην κατηγορία του Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) με γνωστικό αντικείμε-
νο «Πληροφορική και Υπολογιστική Χρηματοικονομική» 
βαθμίδας Γ’, από 19-7-2021 (ημερομηνία συνεδρίασης 
Συνέλευσης Τμήματος), σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 7 
του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και με την παρ. 2 
του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17). Η μισθολογική 
κατάσταση υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4472/2017 
(Α΄ 74).

Η οργανική θέση, της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.E.Π) στην οποία υπηρε-
τεί ο προαναφερόμενος μετατρέπεται αυτοδίκαια με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης του σε αντίστοιχη 
οργανική θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π). (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υ.ΠΑΙ.Θ.: 
7542/Β3/24-11-2021).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 6 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 2711 (3)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλ-

λήλου για την τήρηση των πρακτικών του Διοι-

κητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδεία - Κοι-

νωνική Προστασία και Αλληλεγγύυη (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) 

Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης, για το έτος 2022. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
’’ΠΑΙΔΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙ.Π.Α.Π.’’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
2. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (Α΄ 107).
3. Τα άρθρα 36,48,49 και 176 του ν. 3584/2007 «Κύρω-

ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

4. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176).

5. Την υπ’ αρ. 2/2015/5-1-2016 ΔΕΠ «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 ’’Μισθολογικές ρυθμίσεις ... και άλλες μι-
σθολογικές διατάξεις’’ (Α΄ 176)».

6. Την υπ΄ αρ. 36/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΚΟΙ.Π.Α.Π. περί ορισμού πρακτικογράφου.

7. Το γεγονός ότι η Ρουμελιώτου Ιωάννα υπάλληλος 
του ΝΠΔΔ - ΚΟΙ.Π.Α.Π. κλάδου ΔΕ Διοικητικού, τηρεί τα 
πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλί-
ου πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας.

8. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη ύψους 1.000 € 
που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 15.6022.0001 του προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2022, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση πέραν 
της υποχρεωτικής για το έτος 2022, για την υπάλληλο 
Ρουμελιώτου Ιωάννα του Δημητρίου, με σχέση εργασίας 
Αορίστου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου, για την τήρηση των 
πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου ΚΟΙ.Π.Α.Π. και μέχρι 240 ώρες ετησίως για το 
έτος 2022 για απογευματινή υπερωριακή απασχόληση.

Η αμοιβή θα καθορίζεται με βάσει τις διατάξεις του 
ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λυκόβρυση, 6 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΛΛΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 219 (4)
    Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί-

ας υπαλλήλων της Κοινοφελούς Δημοτικής Επι-

χείρησης Πειραιά, για το έτος 2022.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
2. Το άρθρο 48 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143).
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΚΟ.Δ.Ε.Π.
6. Τις εποχικές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 

που θα δημιουργηθούν κατά το έτος 2022 για την απο-
τελεσματική υλοποίηση επιπλέον δραστηριοτήτων και 
αντικειμένων που αναμένεται να δημιουργηθούν (ενδει-
κτικά για την έγκαιρη διανομή στους ωφελούμενους της 
ΚΟ.Δ.Ε.Π. ειδών διατροφής, τα οποία προσφέρονται στην 
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ΚΟ.Δ.Ε.Π. και πρέπει να καταναλωθούν άμεσα, για την 
έγκαιρη διανομή διαφόρων βασικών ειδών σε ωφελού-
μενους της ΚΟ.Δ.Ε.Π., καθώς και για την προετοιμασία και 
συμμετοχή στην υλοποίηση διάφορων εθελοντικών δρά-
σεων στο πλαίσιο των σκοπών της ΚΟ.Δ.Ε.Π., που απαι-
τούν την απασχόληση προσωπικού της ΚΟ.Δ.Ε.Π. πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας), για το Πρόγραμμα με 
τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωφελής Δημοτική Επιχεί-
ρηση Πειραιά για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021: 
Στεγαστικό Πρόγραμμα Για Αιτούντες Διεθνή Προστασία 
στο Δήμο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076711, σε συ-
νεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, 
για το Έργο με τίτλο «Εστία και Εργασία ΙΙ» του προγράμ-
ματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», καθώς 
και για το Έργο της ΟΧΕ/ΒΑΑ με τίτλο «Δίκτυο Πρόληψης 
και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά - 
Social Innovation Piraeus», η υλοποίηση των οποίων επι-
βάλλουν την απασχόληση προσωπικού της ΚΟ.Δ.Ε.Π. 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

7. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 60.00.02 
με τίτλο «Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης» του προ-
ϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022, αποφά-
σισε ομόφωνα:

1] Καθιερώνει την απογευματινή υπερωριακή απα-
σχόληση πέραν των υποχρεωτικών ωρών απασχόλησης 
και μέχρι την 22η ώρα των εργάσιμων ημερών Δευτέρα 
έως Παρασκευή δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων με σχέ-
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της 
ΚΟ.Δ.Ε.Π. από 1/1/2022 έως 31/12/2022, για 240 ώρες 
ανά υπάλληλο ετησίως (120 ώρες ανά υπάλληλο ανά 
εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των 2 εξαμήνων μέσα στο έτος), με την προβλε-
πόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία αποζημίωση, για 
την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών 
αναγκών της ΚΟ.Δ.Ε.Π.:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ
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1. ΠΕ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 240

2.
ΠΕ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

240

3. ΔΕ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 240

4. ΔΕ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 240
5. ΔΕ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 240
6. ΔΕ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 240
7. ΔΕ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 240
8. ΔΕ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 240

9. ΔΕ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 240
10. ΔΕ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 240
11. ΔΕ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 240
12. ΔΕ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 240
13. ΥΕ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 240
14. ΥΕ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 240

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.360

2] Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της ΚΟ.Δ.Ε.Π..

3] Για τη δαπάνη που θα προκύψει από την απογευ-
ματινή υπερωριακή απασχόληση, πέραν των υποχρε-
ωτικών ωρών απασχόλησης, των ανωτέρω υπαλλήλων 
της ΚΟ.Δ.Ε.Π., έχουν εγγραφεί οι αντίστοιχες πιστώ-
σεις ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) στον Κ.Α. 
60.00.02 με τίτλο «Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης» 
του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 7 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 155/2021 (5)
    Έγκριση ετήσιου προγράμματος υπερωριακής 

εργασίας και εργασίας αργιών Τμήματος Λει-

τουργίας και Συντήρησης και Μελετών και Επί-

βλεψης της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμαν-

σης Πτολεμαΐδας, για το έτος 2022. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 
[Δ.Ε.ΤΗ.Π.]

  Έχοντας υπόψη:
α. Την υποπαρ. Γ1.12 της παρ. Γ του άρθρου 1 της του 

ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
β. Το υπ’ αρ. οικ. 2/85127/0022/022/22-11-2012 έγ-

γραφο του Γ.Λ.Κ. περί Κοινοποίησης Μισθοδοτικών 
Διατάξεων.

γ. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και του 
ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

δ. Τις διατάξεις του Κανονισμού Υπηρεσιών της 
Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ε. Τον ν. 1069/1980 (Α΄ 191).
στ. Την υπ’ αρ. 4967/02-12-2021 βεβαίωση της υπηρε-

σίας ότι προβλέφθηκε η πίστωση στον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2022 στους κωδικούς λογαριασμούς 
60.00 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) 
και 60.03 (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ), πο-
σού 55.000,00 € για την κάλυψη της αμοιβής για εργα-
σία εκτός ωραρίου και αργιών των εργαζομένων της 
Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ζ. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω της 
ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών, για πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή και 
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νυχτερινή απασχόληση, καθώς και για εργασία κατά τις 
Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και τη διάρκεια της νύ-
χτας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική εύρυθμη, 
ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών 
και των δικτύων της Δ.Ε.ΤΗ.Π.

η. Την υπ’ αρ. 64525/3758/15-12-2015 (ΑΔΑ: Β87ΦΟΡ1Γ-
Τ2Φ) απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά 
με τον καθορισμό ωραρίου εργασίας σε 24ωρη και 6ωρη 
βάση σε βάρδιες, τα Σάββατα, τις Κυριακές, Αργίες και 
εξαιρέσιμες ημέρες για τους μήνες από Οκτώβριο έως 
Μάιο των υπαλλήλων του Τμήματος Λειτουργίας και Συ-
ντήρησης της Δ.Ε.ΤΗ.Π. (Β΄ 2855), αποφασίζει:

Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα προβλεπόμενης υπε-
ρωριακής εργασίας και εργασίας αργιών χειριστών φυλα-
κών, συνεργείων καταναλωτών και υπευθύνων Τμήματος 
Λειτουργίας και Συντήρησης και Μελετών και Επίβλεψης 
έτους 2022, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4816/24-11-2021 
εισήγηση του Τ.Λ.Σ.

Αναλυτικά εγκρίθηκε:
α. Για το Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης και ειδι-

κότερα για τα παρακάτω γραφεία:
i) ελέγχου εγκαταστάσεων καταναλωτών - 6 υπαλλή-

λων,
ii) ελέγχου εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής 

θερμικής ενέργειας - χημικής κατεργασίας - 14 υπαλ-
λήλων,

iii) μηχανολογικής συντήρησης και κατασκευών - 11 
υπαλλήλων,

iv) διαχείρισης υλικού - 3 υπάλληλοι
v) συνεργείo επίβλεψης κατασκευής και συντήρησης 

έργων Τηλεθέρμανσης,
την υπερωριακή ημερήσια και νυχτερινή εργασία ερ-

γάσιμων ημερών και μέχρι 20 ώρες το μήνα ή 120 ώρες 
το εξάμηνο για κάθε εργαζόμενο και την υπερωριακή 
ημερήσια και νυχτερινή εργασία εξαιρέσιμων ημερών 
και μέχρι 16 ώρες τον μήνα ή 96 ώρες το εξάμηνο για 
κάθε εργαζόμενο.

β. Για το Τμήμα Μελετών και Επίβλεψης και ειδικότερα 
για το παρακάτω γραφείο:

i) υπερωριακή ημερήσια και νυχτερινή εργασία εργά-
σιμων ημερών και μέχρι 20 ώρες το μήνα ή 120 ώρες το 
εξάμηνο για κάθε εργαζόμενο, έτσι ώστε να διασφαλι-
σθεί η εύρυθμη, ασφαλής και αποτελεσματική λειτουρ-
γία της Τηλεθέρμανσης.

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλή-
λων ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται 
να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι 
ανάγκες της Δ.Ε.ΤΗ.Π.

Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων 
με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γί-
νει υπέρβαση του ανωτέρου αριθμού των ωρών ανά 
υπάλληλο.

Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή του 
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες αργίας θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Η αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρω ωρών για 
τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας, ανατίθεται 
στον προϊστάμενο του Τμήματος Λειτουργίας και Συ-
ντήρησης.

Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώ-
σεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Οι ώρες υπερωριών βεβαιώνονται, όταν πραγματοποι-
ούνται, με συμπλήρωση των ειδικών εντύπων παρακο-
λούθησης που εφαρμόζονται σε κάθε ομάδα.

Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων έχει 
προβλεφθεί και ανέρχεται στο ποσό των 55.000,00 €, θα 
βαρύνει των Κ.Λ. 60.00 (ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ και 60.03 (ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣ-
ΘΩΤΩΝ) του προϋπολογισμού της Δ.Ε.ΤΗ.Π. έτους 2022. 

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πτολεμαΐδα, 2 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ   
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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,




