
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις 
πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε πε-
ριοχές της Περιφέρειας Αττικής.

2 Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολι-
τών (ΚΕΠ) στο Δήμο Νοτίου Πηλίου.

3 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου 
Ιθάκης για το έτος 2021.

4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
απογευματινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, είτε καθ’ 
υπέρβαση αυτής, των υπαλλήλων του Φορέα Δια-
χείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για τους μή-
νες Φεβρουάριο έως Δεκέμβριο του έτους 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 8345 ΕΞ 2021 (1)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από 

τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε 

περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παρ. 2 του 

ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 17).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 56, 77, 78, 79 και 
80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4038/2012 
«Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (Α’ 14).

5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφά-
νεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελ-
τίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής 
των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

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

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία 
Υ2/9-7-2019 απόφασης «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Το π.δ. 81/2019 που αφορά στη μετονομασία του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και στη μεταφορά 
Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων 
(Α’ 119).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

12. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως ισχύει.

13. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), όπως ισχύει.

14. Τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 5 του π.δ. 70/2015 
«Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας»(Α’ 114).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου 
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

16. Την υπ’ αρ. 85847/11-8-2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
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δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Β’ 3375).

17. Την υπ’ αρ. 338/18-7-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γε-
ώργιο Ζαββό» (Β’ 3051).

18. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3-8-2018 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας 
και Ανάπτυξης - Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφο-
ρών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής 
συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε 
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 3255).

19. Την υπ’  αρ. οικ. 3648/387/30-3-2012 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το 
έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από 
πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» (Β’ 985) 
άρθρο 36 του ν. 2459/1997(Α’ 17).

20. Την υπό στοιχεία 20725/Β.979/10-05-2011 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του 
ν. 2459/1997» (Β’ 1207), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό 
στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0000811 ΕΞ2017/24-05-2017 (Β’ 1927) 
και 107541 ΕΞ 2020/25-9-2020 (Β’ 4181) αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονομικών.

21. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτρο-
πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερι-
κή αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ L 187 της 26/6/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 
11, 12 και 50 αυτού.

γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1/7/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 
7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.

δ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρ-
θρο 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 
651/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 «Επι-
χείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη 
νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριό-
τητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπα-
σχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που 
ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και 
προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν 
τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

22. Την υπό στοιχεία 938/ΑΖ11/15-4-1998 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο-
σίων Έργων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλή-
γησαν από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

23. Το υπ’ αρ. 749783/6-10-2020 έγγραφο της Αυτοτ. 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ατ-
τικής.

24. Το υπό στοιχεία 71117 ΕΞ 2020/8-7-2020 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυν-
σης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

25. Το υπό στοιχεία 123369 ΕΞ 2020/29-10-2020 έγγρα-
φο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

26. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές της 
Περιφέρειας Αττικής και επλήγησαν από τις πυρκαγιές 
της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

27. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη ύψους 47.576 ευρώ περίπου σε 
βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΣΑΕ 027/
0-ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 2012ΣΕ02700000-Τομέας Βιομηχα-
νίας-Βιοτεχνίας). Μέρος της ανωτέρω δαπάνης ύψους 
45.954 ευρώ περίπου, εμπίπτει στις διατάξεις του Κανο-
νισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014, δαπάνη ύψους 1.622 ευρώ 
περίπου εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 702/2014, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές της 23ης 
και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Ατ-
τικής, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3-8-2018 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης - Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997, 
και των Κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 και 702/2014.

2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση υλι-
κών ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγρα-
φεί από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής 
και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και καλύπτει 
στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, 
εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτο-
κίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγω-
γής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και 
αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως 
κατεστραμμένα.

3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ-
νόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την 
αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτί-
μησης ζημιών της Περιφέρειας.

4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) 
ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 651/2014 και την παρ. 4 του άρθρου 30 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014.
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5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική 
επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 
των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 651/2014 και 702/2014, η αρ-
μόδια για το σκοπό αυτό Υπηρεσία δημοσιεύει τις πλη-
ροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν 
λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις 
(https://webgate.ec.europa.eu/competition/transpar 
ency/public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, 
το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στην 
υποπαράγραφο Β11 του ν. 4152/2013, όπως ισχύει.

6. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από 
προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων στη Διεύθυνση Βι-
ομηχανικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η 
οποία καθορίζει με σχετικό έγγραφό της προς την Πε-
ριφερειακή Ενότητα, το χρόνο έναρξης συλλογής των 
δικαιολογητικών:

α) βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία 
αναγράφεται η επωνυμία, το ΑΦΜ της επιχείρησης, η 
ζημία που υπέστη αναλυτικά ανά κατηγορία και συνολι-
κά, καθώς και αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης 
νόμιμης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώ-
νης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα,

β) πρακτικό εκτίμησης ζημιών, υπογεγραμμένο από 
την αρμόδια Επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζη-
μιών,

γ) βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώ-
σεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν 
κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση 
το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί 
σε αυτήν σχετική αίτηση,

δ) υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημι-
ώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου. Ζημιές οι οποίες καλύπτονται από 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνονται μόνο κατά 
το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε 
από την ασφαλιστική εταιρεία, το άθροισμα των οποί-
ων (ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιχορήγησης), 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% της εκτιμηθείσας 
ζημίας,

ε) βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία 
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε 
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή άλλως υπεύθυνη 
δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού 
συμβολαίου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής,

στ) πιστοποιητικό πρωτοδικείου τριών (3) μηνών, περί 
μη πτώχευσης,

ζ) γενικό πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ.,
η) πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εται-

ρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.,
θ) λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης, όπως προβλέ-

πονται στην περ. θ της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό 

στοιχεία 20725/Β.979/10-05-2011 υπουργικής απόφα-
σης, όπως ισχύει, και εξειδικεύονται από την Διεύθυνση 
Βιομηχανικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Βιο-
μηχανίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
η οποία τηρεί όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για του-
λάχιστον δέκα (10) οικονομικά έτη από την ημερομηνία 
καταβολής της επιχορήγησης.

7. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση 
τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή 
δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθεί-
σας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση 
που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών Και Επενδύσεων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ 

ΖΑΒΒΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης Υποδομών και
και Επενδύσεων Μεταφορών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 2228 ΕΞ 2021 (2)
Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Πο-

λιτών (ΚΕΠ) στο Δήμο Νοτίου Πηλίου. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 (όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 5α 

του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 - Α’ 125), 2, 3, 4, 5, 6 
και 7 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 102),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (A’ 98), σχετικά με 
την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών πρά-
ξεων.

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

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

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A’ 121).

5. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (A’ 85).
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6. Την υπ’ αρ. 1033/7-1-2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (B’ 22).

7. Τo υπ’ αρ. 18233/2020 αίτημα του Δήμου Νοτίου 
Πηλίου, την υπ’ αρ. 219/2020 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, και την επισυναπτόμενη Τεχνική Έκθεση, 
για την ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ που θα εδρεύει στην 
δημοτική ενότητα Τρικερίου και την ανάληψη εξ ολοκλή-
ρου από το Δήμο Νοτίου Πηλίου όλων των δαπανών που 
προκύπτουν από την έναρξη λειτουργίας των νέων ΚΕΠ, 
καθώς και την στελέχωσή τους με προσωπικό άλλων 
κλάδων του Δήμου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του 
ΚΕΠ με ηλεκτρονικό αριθμό 930 του Δήμου Νοτίου Πη-
λίου (Τ.Κ. Τρικερίου), το οποίο θα λειτουργεί στη δημο-
τική ενότητα Τρικερίου με την οργανωτική μορφή και 
τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 31 του 
ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 102), την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Η στελέχωση του ΚΕΠ 930 θα γίνει με υπαλλήλους 
που θα προέρχονται από τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου 
Νοτίου Πηλίου. Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας 
του ΚΕΠ 930 θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο 
Νοτίου Πηλίου.

Από την έναρξη λειτουργίας του παραπάνω ΚΕΠ θα 
λειτουργούν στο Δήμο Νοτίου Πηλίου συνολικά πέντε 
(5) ΚΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   

Ι

   Αριθμ. οικ.: 14165 (3)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δή-

μου Ιθάκης για το έτος 2021. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 280Ι του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης"» (A’ 87),

β) της υποπερ. δδ) της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 
8A του π.δ. 139/2011 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» 
(A’ 232),

γ) των άρθρων 3 έως 27 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του 
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις, 

Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυ-
σης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματο-
δότησης» (A’ 94),

δ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (A’ 98).

ε) της υπό στοιχεία 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 
(Α.Δ.Α.: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) εγκυκλίου του Υπουργείου Οι-
κονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015. Δαπάνες μετακινούμενων εντός και 
εκτός Επικράτειας»,

στ) του άρθρου 36 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2016/881 και άλλες διατάξεις» (A’ 110).

ζ) της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

η) της υπ’ αρ. 15870/2017 υπουργικής απόφασης περί 
«Διορισμού του Νικολάου Παπαθεοδώρου του Αγγε-
λάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (ΥΟΔΔ 250 - 
Α.Δ.Α. ΩΨΦΒ465ΧΘ7-Τ4Γ).

2. Το υπ’ αρ. 272/18.01.2021 έγγραφο του Δήμου Ιθά-
κης, με το οποίο ζητείται ο καθορισμός του ανώτατου 
ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας αι-
ρετών και υπαλλήλων του Δήμου Ιθάκης.

3. Την υπ’ αρ. 178/14.01.2021 βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιθάκης, σύμφωνα με την 
οποία έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
οικ. έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης που θα προ-
κληθεί από τη σχετική απόφαση, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου 
Ιθάκης και συγκεκριμένα:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 60

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ (4) 60 (έκαστος)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 60

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (12) 60 (έκαστος)

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ιθάκης οικονομικού 
έτους 2021 συνολικού ποσού ύψους 1.200,00 ευρώ που 
θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00.6421.01.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 26 Ιανουαρίου 2021

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ   



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3147Τεύχος B’ 335/29.01.2021

 Αριθμ. 5888 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά 

τις απογευματινές ώρες, είτε προς συμπλήρω-

ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, 

είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, των υπαλλήλων του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας 

για τους μήνες Φεβρουάριο έως Δεκέμβριο του 

έτους 2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (A’ 176).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4261/
2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυ-
μάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και 
άλλες διατάξεις» (A’ 107).

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του 
ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω-
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (A’ 85).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 «Χω-
ροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (A’ 207), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε 
από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντε-
λεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (A’ 197).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4447/2016 «Χωρι-
κός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(A’ 241), όπως ισχύει.

6. Τον ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευό-
μενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (A’ 25).

7. Το από 24-07-2007 π.δ. «Καθορισμός Ζωνών προ-
στασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας» (Δ’ 336), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 40707/2008 «Τρο-
ποποίηση του από 19.7/24.7.2007 π.δ. ….» (Δ’ 619).

8. Την υπ’ αρ. 27186/15-06-2005 απόφαση του Υφυ-
πουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας 
υπηρεσιών και προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» (Β΄ 966).

9. Την υπ’ αρ. 52774/03-12-2004 απόφαση του Υφυ-
πουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση κανονισμού οικονομικής 
διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας» (Β΄ 1933).

10. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20126/2791/05-03-2019 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Δια-
χείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας» (ΥΟΔΔ 169).

11. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις 
(A’ 92).

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541/
31.12.2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού 
έτους 2021 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Οργα-
νισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (B’ 5951).

13. Την υπ’ αρ. 204.1/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Πρά-
σινου Ταμείου (ΑΔΑ: 9ΞΕ46Ψ844-Β4Θ). Την κατανομή 
των προβλεπόμενων εξόδων προϋπολογισμού του 
Πράσινου Ταμείου του έτους 2021 συνολικού ύψους 
133.324.092,00€ σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και 
Λειτουργικές δαπάνες.

14. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις απογευ-
ματινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, είτε καθ’ υπέρβαση αυτής των 
υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης για κάλυψη εποχι-
κών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για 
την ομαλή λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Δρυμού Πάρνηθας.

15. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από 
την απόφαση αυτή δαπάνης για το έτος 2021, προβλέπε-
ται να ανέλθει στο ποσό των 39.802,02 €, το οποίο είναι 
εντός του εγκεκριμένου ποσού διάθεσης σε βάρος των 
πιστώσεων του Πράσινου Ταμείου.

16. Την υπ’ αρ. 11/22.12.2020 απόφαση του Δ.Σ. του 
Φορέα Διαχείρισης με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση  
«Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις απογευματινές 
ώρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας εργασίας, είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, των υπαλ-
λήλων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνη-
θας για το έτος 2021, ύψους 39.802,04 €», αποφασίζει:

Α. Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις απογευ-
ματινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, είτε καθ’ υπέρβαση αυτής των 
υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας για τους μήνες Φεβρουάριο έως Δεκέμβριο 
του έτους 2021.

Στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες δεν υπερβαί-
νουν τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως για 
απογευματινή εργασία ή τις 220 ώρες ανά υπάλληλο 
για τους 11 μήνες. Οι καθ’ υπέρβαση ώρες απασχόλη-
σης κατά τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες δεν υπερ-
βαίνουν τις δεκαέξι (16) ώρες το μήνα ή τις εκατόν 
εβδομήντα έξι (176) ώρες ανά υπάλληλο για τους 11 
μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015.

Ο αριθμός των υπαλλήλων και οι ώρες απασχόλη-
σης ανά πρόγραμμα δράσης αναλύονται παρακάτω 
ως εξής:

1) Για την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβές τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είναι:
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α/α
Πρόγραμμα 

απασχόλησης

Αριθμός 

υπαλλήλων
Μήνες

Ώρες 

απασχόλησης

1 Εποπτεία - Φύλαξη 10 11 8

2
Επιστημονική 

Παρακολούθηση
19 4 5

3
Ενημέρωση - 

Ευαισθητοποίηση
10 11 3

4 Έργα 6 6 9

5 Συντονιστικό 10 11 8

6
Διοικητικό- 

Οικονομικό
3 11 8

ΣΥΝΟΛΟ 3058

2) Για την υπερωριακή απασχόληση καθ’ υπέρβαση 
της εβδομαδιαίας εργασίας είναι: 

α. Καθημερινές απογευματινές

α/α
Πρόγραμμα 

απασχόλησης

Αριθμός 

υπαλλήλων
Μήνες

Ώρες 

απασχόλησης

1 Εποπτεία - Φύλαξη 24 11 3

2
Επιστημονική 

Παρακολούθηση
19 4 10

3
Ενημέρωση - 

Ευαισθητοποίηση
14 11 5

4 Έργα 6 8 16

5 Συντονιστικό 24 11 3

6 Διοικητικό 4 9 15

ΣΥΝΟΛΟ 4422

β. Κυριακές και αργίες απογευματινές

α/α
Πρόγραμμα 

απασχόλησης

Αριθμός 

υπαλλήλων
Μήνες

Ώρες 

απασχόλησης

1 Εποπτεία - Φύλαξη 4 10 2

2
Επιστημονική 

Παρακολούθηση
4 4 4

3
Ενημέρωση - 

Ευαισθητοποίηση
4 8 2

4 Έργα 1 6 2

5 Συντονιστικό 8 11 2

6 Διοικητικό 2 11 2

ΣΥΝΟΛΟ 440

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης στις επιμέρους 
δράσεις ενδέχεται να μεταβληθεί, ανάλογα με το σχε-
διασμό του προγράμματος (ειδικά της φύλαξης) και τις 
έκτακτες ανάγκες που τυχόν προκύψουν. Σε κάθε περί-
πτωση η συνολική δαπάνη θα παραμείνει σταθερή και 
αν προκύψει ανάγκη μεταβολής αυτής, θα εγκριθεί με 
νέα απόφαση.

Η άνω υπερωριακή απασχόληση προκύπτει ως ανα-
γκαιότητα για τους εξής λόγους:

- Υλοποίηση του Προγράμματος επόπτευσης, φύλαξης 
και αντιπυρικής προστασίας.

Η φύλαξη της περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας αποτελεί ανα-
πόσπαστο κομμάτι του διαχειριστικού του ρόλου. Στο 
πλαίσιο της φύλαξης πραγματοποιούνται οι παρακάτω 
εργασίες:

- Εποπτεία της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού 
Δρυμού Πάρνηθας με σκοπό τη διαφύλαξη των βιοτικών 
και αβιοτικών παραμέτρων και πόρων της (έρευνα περί 
αλλαγής χρήσης δασικών εκτάσεων, περί παράνομης 
υλοτομίας δασικών δένδρων, περί παράνομης θήρας, 
περί παράνομης μεταφοράς δασικών δένδρων, περί πυρ-
καγιών στο δάσος, αναζήτηση παραβατών, καταγραφή 
στοιχείων και υποβολή αναφοράς στις αρμόδιες αρχές).

- Υποστήριξη, εξυπηρέτηση και έλεγχος της κίνησης 
των επισκεπτών μέσα στα όρια της προστατευόμενης 
περιοχής και η ενημέρωσή τους για τα υπάρχοντα μέτρα 
προστασίας της περιοχής και για τον Κανονισμό Λειτουρ-
γίας του Εθνικού Δρυμού.

- Έλεγχος της κατάστασης των κινητών εμποδίων 
(μπάρες) και των δεξαμενών που είναι τοποθετημένες 
σε διάφορα σημεία εντός του Δρυμού.

Οι παραπάνω δραστηριότητες διενεργούνται με καθη-
μερινές περιπολίες του προσωπικού φύλαξης σε όλη την 
έκταση της προστατευόμενης περιοχής και κυρίως σε θέ-
σεις έντονης ανθρώπινης παρουσίας (χώρους αναψυχής 
και υπαίθριας άθλησης), καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 
καθώς και κατά τη διάρκεια των αργιών και των Σαββα-
τοκύριακων, όπου η παρουσία και δραστηριοποίηση 
των επισκεπτών είναι εντονότερη με αποτέλεσμα την 
ανάγκη συνεχούς επόπτευσης και ελέγχου για την απο-
φυγή πρόκλησης ζημιών στο περιβάλλον της περιοχής.

Μετά την καταστροφή που υπέστη το οικοσύστημα 
της περιοχής με την πυρκαγιά του 2007, η ανάγκη εντα-
τικής και μεθοδευμένης δασοπροστασίας θεωρείται 
άκρως απαραίτητη.

- Υλοποίηση του Προγράμματος Επιστημονικής Πα-
ρακολούθησης.

Ο Φορέας Διαχείρισης εφαρμόζει Πρόγραμμα παρακο-
λούθησης του πληθυσμού του Κόκκινου ελαφιού με τη 
συμμετοχή του μεγαλύτερου αριθμού των υπαλλήλων σε 
τακτά περιοδικά διαστήματα βάσει του σχεδίου δράσης 
που έχει εκπονηθεί και η υλοποίησή του απαιτεί συνε-
χόμενες μέρες παρουσίας στο πεδίο και το προσωπικό 
απασχολείται απογευματινές και νυχτερινές ώρες.

- Υλοποίηση του Προγράμματος Ενημέρωσης - Ευαι-
σθητοποίησης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος το αρμόδιο προσω-
πικό του Φορέα ξεναγεί ομάδες επισκεπτών (μαθητές 
σχολείων, οργανωμένες ομάδες, εκπαιδευτικά ιδρύμα-
τα, κ.λπ.) στην προστατευόμενη περιοχή κάποιες εκ των 
οποίων επιθυμούν ξεναγήσεις εκτός εργάσιμων ημερών. 
Επιπλέον, ο μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών στην Πάρ-
νηθας παρουσιάζεται απογεύματα και Σαββατοκύριακα. 
Ο Φορέας προκειμένου να υλοποιήσει ένα ολοκληρω-
μένο πρόγραμμα ενημέρωσης των επισκεπτών οφείλει 
να διαθέτει προσωπικό στο βουνό τις ημέρες και ώρες 
που οι επισκέπτες το επισκέπτονται.
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Για την ορθή οικονομική διαχείριση και γραμματειακή 
υποστήριξη της υλοποίησης των προγραμμάτων που υλο-
ποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, λόγω έκτακτων και πρόσθε-
των αναγκών που σχετίζονται με οικονομικούς και διαχει-
ριστικούς ελέγχους, νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις, 
απαιτείται η υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων πέρα 
από τις ώρες της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας.

Επιπλέον το προσωπικό συμμετέχει σε Προγράμμα-
τα, Ενημερωτικές Συναντήσεις - Ημερίδες - Συνέδρια τα 
οποία μπορεί να διεξάγονται εκτός εργάσιμων ημερών 
και πέραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας.

Η συνολική δαπάνη που αναμένεται να προκύψει ανέρ-
χεται στο ποσό των 39.802,04 €.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αχαρνές, 27 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ   
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*02003352901210008*

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,




