
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 4892/1/76-γ’/
17.05.2010 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασί-
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας του 
Πολίτη, «Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κα-
τάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση αδει-
ών εργασίας του άρθρου 3 του ν.  2518/1997, 
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 
ν. 3707/2008» (Β’ 664).

2 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας αιρετών, μετακλητών καθώς και 
υπαλλήλων υπηρετούντων στις υπηρεσίες του 
Δήμου Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής για το 
έτος 2023.

3 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου κλάδου ΥΕ 
καθαρίστριας του Δήμου Καμένων Βούρλων.

4 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προ-
ϊσταμένους των Διευθύνσεων Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, 
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλ-
λήλους του Δήμου Φαιστού για το έτος 2023.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
(Ε.Ε.Π.) έτους 2023.

7 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ «ΣΥΝ ΠΑ», για το 
έτος 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7017/7/219 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 4892/1/76-γ’/

17.05.2010 απόφασης των Υπουργών Παιδεί-

ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ερ-

γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Προστασίας 

του Πολίτη, «Καθορισμός τίτλων επαγγελματι-

κής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση 

αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, 

όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

ν. 3707/2008» (Β’ 664).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη: 
1. 
α) Την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 «Προϋ-

ποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του 
προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 164), όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3707/2008 
(Α’ 209).

β) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
σε συνδυασμό με την παρ.  22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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δ) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ε) Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 165).

στ) Την υπ’ αρ. 80/18.07.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

ζ) Την υπό στοιχεία 4892/1/76-γ’ από 17.05.2010 από-
φαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Προστασίας του Πολίτη, «Καθορισμός τίτλων επαγγελ-
ματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση 
αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 3707/2008» 
(Β’ 664).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2022/80-α’ από 
17-09-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχε-
διασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (εδά-
φιο πέμπτο της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, 
Α’143) από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται 
οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογι-
σμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 4892/1/76-γ΄/17.05.2010 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τίτλων επαγ-
γελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση 
αδειών εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997, όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν.  3707/2008» 
(Β’ 664), ως ακολούθως:

Στην παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 4892/1/76-γ΄/
17-05-2010 (Β’ 664) κοινής υπουργικής απόφασης, προ-
στίθεται περ. δ’ ως εξής:

«δ. πιστοποιητικό επάρκειας της περ. ζ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), που χορηγείται μετά 
από επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνεργασία με το ΚΕ.ΜΕΑ».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 4892/1/76-γ΄/17.05.2010  
(Β’ 664) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από δημοσιεύσεως στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2022 

Οι Υπουργοί

Παιδείας και Εργασίας και 
Θρησκευμάτων Κοινωνικών Υποθέσεων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη Προστασίας του Πολίτη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

      Αριθμ. 251919 (2)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας αιρετών, μετακλητών καθώς και 

υπαλλήλων υπηρετούντων στις υπηρεσίες του 

Δήμου Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής για το 

έτος 2023.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

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

2. Την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 «Κάλυψη 
δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός 
Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

3. Την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 «Συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μο-
νιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις».

4. Την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 «Προ-
στασία της εθνικής οικονομίας-επείγοντα μέτρα για τη 
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α’ 40).

5. Το άρθρο 3 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 
2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρω-
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(Α΄ 94).

6. Την υπό στοιχεία οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός 
επικράτειας» (Α’ 94).

7. Την περ.  ββ της παρ.  Α του άρθρου 8 του π.δ. 
142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄ 235).

8. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4354/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

9. Την υπό στοιχεία 14138/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 250, αναφορικά 
με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου 
στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης όπως και την την υπ’ αρ. 
34012/25-05-2022 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 435), αναφορικά με την ανανέωσης της θητεί-
ας του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας - Θράκης, καθώς και την παρ. 6.2.α του άρθρου 64 του 
ν. 4954/2022 (Α’ 136), σύμφωνα με την οποία: «Μέχρι τον 
διορισμό των Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων συνε-
χίζουν να ασκούν αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους, 
όπως αυτά ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.
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10. Το υπ’ αρ. 1314/28-11-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού του Δήμου Κασσάνδρας, αναφορικά με το 
ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών, καθώς και των υπηρετούντων σε 
αυτήν υπαλλήλων της για το έτος 2023, καθώς και την ειδικότερη αιτιολόγηση που περιλαμβάνεται στο ανωτέρω 
αίτημα, σχετικά με τις ανάγκες μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες του Δήμου.

11. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση αυτή δαπάνης, σύμφωνα με την υπ’  αρ. 23634/
28-11-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κασσάνδρας, ανέρχεται στο ποσό των 
20.500,00 € από τις πιστώσεις του Π/Υ έτους 2023 του φορέα και θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.: 00.6423.001, 
10.6422, 15.6422, 30.6422.001, 15.6422, 70.6422, 00.6421.002, 00.6423.002, 00.6421.001 και 00.6421.002.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2023 ενδέχεται να τροποποιηθούν οι ανωτέρω πιστώσεις, αποφασίζουμε:
A) Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατά το έτος 2023 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρε-

τών προς διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής, ως εξής:
α/α Ιδιότητα αιρετού Αριθμός Αιρετών Ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης εκτός έδρας

1 Δήμαρχος 1 60
2 Αντιδήμαρχοι 4 60
3 Δημοτικοί Σύμβουλοι 23 60

Β) Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατά το έτος 2023 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ-
λήλων υπηρετούντων στις υπηρεσίες του Δήμου Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής, ως εξής:

α/α Κατηγορία Κλάδος ή Ειδικότητα Αριθμός 
υπαλλήλων

Ανώτατο όριο ημερών 
μετακίνησης εκτός 

έδρας
1 ΠΕ ΠΕ Διοικητικού 6 60
2 ΠΕ ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - Λογιστικού 3 60
3 ΠΕ ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1 60
4 ΠΕ ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 3 10
5 ΠΕ Δικηγόρος με Πάγια Αντιμισθία 1 60
6 ΠΕ Νηπιαγωγών 2 10
7 ΤΕ ΤΕ Διοικητικού και ή Λογιστικού 2 30
8 ΤΕ ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 2 20
9 ΤΕ ΤΕ Δασοπονίας 1 20

10 ΤΕ ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 1 10
11 ΤΕ ΤΕ Τεχνολόγων μηχανολόγων 1 60
12 ΤΕ ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής 1 60
13 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 1 10
14 ΔΕ ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 1 10
15 ΔΕ ΔΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού και/ή Λογιστικού 38 20
16 ΔΕ ΔΕ Ελεγκτών Εσόδων Εξόδων 1 10
Γ) Δίνουμε επίσης το δικαίωμα της μετακίνησης υπαλλήλων μας για εκτέλεση υπηρεσίας σε Κέντρα Υγείας, ΚΕΔΗ, 

ΚΕΠΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ, Νοσοκομεία, ΠΝΟΗ, συνοδεία ωφελούμενων με οχήματα Δ.Χ. ή υπηρεσιακά οχήματα μετά την 
ολοκλήρωση της μετάβασης κ.ά. αλλά και για συμμετοχή σε συνέδρια, δράσεις προβολής του Δήμου, ημερίδες, 
σεμινάρια, διεκπεραίωση υποθέσεων, κ.λπ., ανάλογα με τις υπηρεσίες του Δήμου αλλά και με τη σχέση εργασίας, 
την κατηγορία, τον κλάδο και την ειδικότητα του προσωπικού, ως εξής:

α/α Κατηγορία Κλάδος ή Ειδικότητα Αριθμός 
υπαλλήλων

Ανώτατο όριο ημερών 
μετακίνησης εκτός 

έδρας
1 ΠΕ Ψυχολόγων 1 60
2 ΠΕ Κοινωνιολόγων 1 60
3 ΤΕ Νοσηλευτών 2 30
4 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 2 20
5 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 4 20

Δ) Ορίζουμε το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατά το έτος 2023 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για ένα Ειδικό 
Συνεργάτη της Δημάρχου προς διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, ημε-
ρίδες, σεμινάρια και δράσεις προβολής του φορέα, ως εξής:

Ιδιότητα αιρετού Αριθμός Αιρετών Ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
Ειδικός Συνεργάτης 1 60
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(3)
      Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου κλάδου 

ΥΕ καθαρίστριας του Δήμου Καμένων Βούρλων. 

 Με την υπ’ αρ. 19/103/23.11.2022 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Καμένων Βούρλων, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 280 
του ν. 3852/2010, των άρθρων 8 και 24 του ν. 4368/2016, 
του άρθρου 87 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), του άρθρου 
28 του ν.  4325/2015 (Α’  47) και κατόπιν της υπ’  αρ. 
9362/07.10.2022 αίτησης της ενδιαφερομένης, αυξά-
νονται οι ώρες ημερήσιας απασχόλησης της Κοτοπούλη 
Αικατερίνης του Ιωάννη, κλάδου ΥΕ καθαρίστριας, με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
από μερικής απασχόλησης (τρεις ώρες ημερησίως), σε 
πλήρους απασχόλησης (έξι και μισή ώρες ημερησίως), 
λόγω του ότι το Νηπιαγωγείο Μώλου λειτουργεί ως ολο-
ήμερο, με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί οι ανάγκες για 
την καθαριότητά του, για την αντιμετώπιση ζητημάτων 
υγιεινής των χώρων του, εφόσον πρόκειται για την δια-
σφάλιση της υγείας των παιδιών και επομένων για την 
εύρυθμη λειτουργία του.

(Αρ. απόφ. του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Ν. 
Φθιώτιδας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, περί ελέγχου νομιμότητας της απόφα-
σης του Δημοτικού Συμβουλίου: 148357/30.11.2022).

(Αρ. βεβ. του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καμένων Βούρλων: 10033/24.10.2022).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας: 148718/01.12.2022).

  Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ι

      Αριθμ. 266644 (4) 
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προ-

ϊσταμένους των Διευθύνσεων Μεταφορών και 

Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτί-

ας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας Περιφέ-

ρειας Στερεάς Ελλάδας.

  Ο ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3, 113, 114, 159, 181 όπως τροποποιήθηκε 

με την παρ. 14 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), 

των άρθρων 186 και 282 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 241), όπως έχει τροποποιηθεί - 
επικαιροποιηθεί με τις υπ’ αρ. 3203/84663/22-6-2017 
(Β’ 2201), 3749/77622/11-6-2018 (Β’ 2467), 6041/119763/
22-8-2018 (Β’ 3806) και 7062/149508/5-10-2018 (Β’ 4524) 
αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

3. Το άρθρο 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
(ν. 2690/1999, Α’ 45).

4. Το άρθρο 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

5. Τα άρθρα 75 - 83 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ) του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Την υπ’ αρ. 248081/1-11-2022 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού δύο (2) Θε-
ματικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1029).

7. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την 
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας και την αρτιότερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών, στον τόπο κατοικίας τους.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, απο-
φασίζουμε:

Παρέχουμε στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων 
Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας, εξουσιοδότηση να υπογρά-
φουν για το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας, με την ένδειξη 
«Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» και μνημονεύοντας τα 
στοιχεία της παρούσας απόφασης, ζητήματα σχετικά με 
την κυκλοφορία δημόσιας χρήσης επιβατικών οχημάτων 
και συγκεκριμένα την απογραφή, την ταξινόμηση, την 
συγκρότηση, την έγκριση, τη χορήγηση και την εκτέλεση 
θεμάτων και ζητημάτων για τα οχήματα αυτά (παρ. 2α 
του άρθρου 23 του π.δ. 148/2010).

Η ανωτέρω παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
εντολή Αντιπεριφερειάρχη», στους Προϊσταμένους Δι-
ευθύνσεων ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές 
τους, σε περίπτωση έλλειψης απουσίας τους ή κωλύ-
ματός τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 25 Νοεμβρίου 2022

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ
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    Αριθμ. απόφ. 1721 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλ-

λήλους του Δήμου Φαιστού για το έτος 2023.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-

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

2. Τα άρθρα 36, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 48, τα άρ-
θρα 49 και 176 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Την παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107).
4. Το άρθρου 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. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Τον προϋπολογισμό Δήμου Φαιστού έτους 2023, 
στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον ανά-
λογο κωδικό.

7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο Φαιστού.

8. Την υπ’ αρ. 12249/2019 απόφαση Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ανάθεσης 
ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο Φαιστού (Β΄ 4264).

9. Την ανάγκη τήρησης των Πρακτικών των συνεδριά-
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

10. Την υπ’ αρ. 88/59846/21.8.2019 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την Λειτουργία των 
Κοινοτήτων.

11. Την ανάγκη Γραμματειακής υποστήριξης των Κοι-
νοτήτων του Δήμου Φαιστού.

12. Την παρ. 9 του άρθρου 84 του ν. 3852/2010 σχετικά 
με τον ορισμό υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματει-
ακή εξυπηρέτηση των Κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού.

13. Την υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής του Δήμου και της υπ’ αρ. 118/1451/04-02-2021 από-
φασης δημάρχου με την οποία ορίστηκαν υπάλληλοι της 
διεύθυνσης διοικητικών για τη γραμματειακή υποστήριξη 
των συμβουλίων και προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου.

14. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ-
γούνται κατά μήνα για την αντιμετώπιση των οποίων 
επιβάλλεται η απασχόληση του προσωπικού πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας, ως κατωτέρω:

Υπάλληλοι του Δήμου Φαιστού
- Τρεις (3) Ληξίαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων του Δ. 

Φαιστού.
- Ένας (1) Πρακτικογράφος των συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου.
- Ένας (1) Πρακτικογράφος των συνεδριάσεων της οι-

κονομικής επιτροπής.
- Δεκαοκτώ (18) υπάλληλοι για τη Γραμματειακή υπο-

στήριξη των Κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού.
15. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 

απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 25.000,00 ευρώ 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 

2023, δίχως να είναι απαραίτητη και αναγκαία η εξάντλη-
ση του ορίου υπερωριακής απασχόλησης ανά μήνα.

16. Το ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 
2023 έχει εγγραφεί το ποσό: 25.000,00 € στον ΚΑ 10.6012 
για αποζημίωση Πρακτικογράφων, γραμματειακή υπο-
στήριξη κοινοτήτων και για αμοιβές Ληξιάρχων, ικανό 
για να καλύψει την δαπάνη της ως άνω υπερωριακής 
απασχόλησης, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία 
με αμοιβή, πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο και μέχρι 
31-12-2023, ως κατωτέρω:

- Υπάλληλοι του Δήμου Φαιστού.
- Τρεις (3) Ληξίαρχοι των Δημοτικών Ενοτήτων του Δ. 

Φαιστού.
- Ένας (1) Πρακτικογράφος των συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου.
-Ένας (1) Πρακτικογράφος των συνεδριάσεων της οι-

κονομικής επιτροπής.
-Δεκαοκτώ (18) υπάλληλοι για τη Γραμματειακή υπο-

στήριξη των Κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού έως (20) 
ώρες μηνιαίως για το καθένα.

Οι πιστώσεις της υπερωριακής απασχόλησης για τους 
ανωτέρω υπάλληλους ανέρχονται στο ποσό των 35.000,00€ 
και θα βαρύνουν τον κωδικό Κ.Α: 10.6012 του προϋπολογι-
σμού του Δήμου Φαιστού, οικονομικού έτους 2023.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων ορίζεται ο προϊστάμενος Διεύθυνσης της 
αντίστοιχης οργανικής μονάδας, ο οποίος θα βεβαιώνει 
ενυπόγραφα την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας.

Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την κα-
ταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης.

Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι και 31/12/2023.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μοίρες, 1 Δεκεμβρίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ
Ι

    Αριθμ. ΓΠ 8592 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 

(Ε.Ε.Π.) έτους 2023.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171).

2. 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).
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3. Το π.δ. 268/2000 «Οργανισμός του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Πειραιά» (Α΄ 218).

4. Την υπ’  αρ. 530/30.25/21-11-2022 απόφαση της 
Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Ε.Π. για παραπομπή του 
θέματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Π..

5. Την απόφαση που ελήφθη στην 15η συνεδρίαση 
της 28 Νοεμβρίου 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ε.Ε.Π. (Πρακτικό 15/2022).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Φορέα, 
αποφασίζει:

Την καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου για δεκατέσσερις (14) 
υπαλλήλους του Ε.Ε.Π., από τη θέση σε ισχύ της παρού-
σας απόφασης, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 
έως 30.06.2023 και σε κάθε περίπτωση έως εκατόν είκοσι 
(120) ώρες εξαμηνιαίως για τον καθένα, καθώς και για το 
χρονικό διάστημα από 01.07.2023 έως 31.12.2023 για τον 
ίδιο ως παραπάνω αριθμό υπαλλήλων δέκα τεσσάρων 
(14) και σε κάθε περίπτωση έως εκατόν είκοσι ώρες (120) 
ώρες εξαμηνιαίως για τον καθένα.

Οι ώρες υπερωριακής εργασίας των ανωτέρω υπαλλή-
λων θα πραγματοποιηθούν καθ’ υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή 
επειγουσών αναγκών, όπως ενδεικτικά, για την προετοιμα-
σία και παράσταση τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, οι οποίες γίνονται εκτός 
του κανονικού ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας, για τη 
συμμετοχή τους σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις λειτουργι-
κού ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου και διεκπεραίωση 
κάθε άλλης έκτακτης εργασίας, που πιθανόν προκύψει και 
δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στο ωράριο εργασίας.

Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις 
πιστώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
του Επιμελητηρίου χρήσης 2023.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Επαγγελμα-
τικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π) και ειδικότερα, έχει 
προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό, ύψους δέκα 
πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €), ΚΑΕ 0261.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
Ι

    Αριθμ. απόφ. 108 (7)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ «ΣΥΝ ΠΑ», για το 

έτος 2023. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 247 του ν. 3463/2007, καθώς και το άρθρο 

58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

2. Το άρθρο 48 του ν. 3584/2007 (Α’ 143).
3. Το άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
4. Την υπό στοιχεία Οικ. 2/2015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύ-

κλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Tην υπ’ αρ. 60/06-11-2020 (ΑΔΑ: 66ΙΨΟΕ04-ΥΨΠ) 

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί καθιέρω-
σης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών 
του ΣΥΝ ΠΑ η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 17570/
11-02-2021 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής.

6. Το ΦΕΚ Β΄ 759/2021 «Καθιέρωση διαφορετικού ωρα-
ρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Συνδέσμου Δήμων 
και Κοινοτήτων για την προστασία της Πάρνηθας».

7. Το υπ’ αρ. Οικ.88776/22059/20-10-2020 έγγραφο 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Καθι-
έρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών».

8. Την υπ’ αρ. 102/2021 απόφασης Προέδρου (ΑΔΑ: 
ΨΥΖΥΟΕ04-ΛΦΨ) περί εκτέλεσης διοικητικής υπηρεσίας 
σε υπάλληλο του Δήμου Αχαρνών.

9. Το γεγονός ότι στο Σύνδεσμο υπηρετεί ένας (1) μόνο 
υπάλληλος (κλάδου ΔΕ1 Δ/κού - μόνιμος).

10. Την υποχρέωση του Συνδέσμου για την εύρυθμη, 
αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του συνόλου 
των υπηρεσιών του Συνδέσμου, όπως αυτές περιγρά-
φονται στον ΟΕΥ και διέπονται από τους νόμους και τις 
εκάστοτε διατάξεις και συγκεκριμένα:

- Τήρηση πρωτοκόλλου - έκδοση και τήρηση βιβλίου 
αποφάσεων Προέδρου - διαδικασία προσλήψεων δι-
μήνων - ανάρτηση αποφάσεων ΔΙΑΥΓΕΙΑ - διαδικασία 
πάσης φύσεως Προμηθειών - Έκδοση μισθοδοσίας - 
αποδόσεις κρατήσεων - βεβαιώσεις εργασίας - προϋ-
πολογισμός - αναμορφώσεις - τήρηση μητρώου δεσμεύ-
σεων - έκδοση Χ.Ε. κ.λ.π. διαδικασιών καθώς και έκτακτες 
ανάγκες που προκύπτουν επιβάλλουν την απασχόληση 
του προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργα-
σίας, τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών 
(Δευτέρα έως Παρασκευή) και μέχρι την 22η ώρα.

- Την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων Εκτελεστι-
κής Επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΝ ΠΑ.

11. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 5.000,00€

12. Η ανωτέρω δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 70.6012, 70.6051.0001 και 70.6051.0002 του 
προϋπολογισμού του Συνδέσμου οικονομικού έτους 
2023, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση της μοναδι-
κής υπαλλήλου του ΣΥΝ ΠΑ, κατά το χρονικό διάστημα 
από 01/01/2023 έως 31/12/2023 για εκατόν είκοσι (120) 
ώρες απογευματινές μέχρι την 22η ώρα ανά εξάμηνο και 
ενενήντα έξι (96) ώρες ημερήσιας εργασίας που παρέχε-
ται Κυριακές και Αργίες πέραν του υποχρεωτικού ωραρί-
ου από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα ανά εξάμηνο, 
καθώς και ενός διοικητικού υπαλλήλου με πρόσθετη 
απασχόληση για εκατό είκοσι (120) ώρες απογευματινές 
μέχρι την 22η ώρα ανά εξάμηνο, με την προβλεπόμενη 
από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνη-
μονευόμενων υπηρεσιών αναγκών του ΣΥΝ ΠΑ, μέσα 
στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015 για το έτος 2023 ως ακολούθως:
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Α. ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙ-
ΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ-
ΤΙΝΕΣ 

ΩΡΕΣ μέχρι 
22η ώρα

ΚΥΡΙΑΚΕΣ - 
ΑΡΓΙΕΣ 

Από 6η ώρα 
πρωινή έως 

22η ώρα
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙ-

ΚΟΥ 01 120/εξάμη-
νο 96/εξάμηνο

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙ-
ΚΟΥ 01 120/εξάμη-

νο  -

ΣΥΝΟΛΑ 02 480/για το 
έτος 2022

192 για το 
έτος 2022

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας.

Από την ως άνω απόφαση της καθιέρωσης της υπε-
ρωριακής απασχόλησης μονίμου προσωπικού, σε συν-

δυασμό με την κατανομή της προκαλείται δαπάνη μέχρι 
του ποσού των 5.000,00€ οι οποίες θα βαρύνουν τους 
κατωτέρω ΚΑ του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του 
Συνδέσμου οικονομικού έτους 2023.

Κ.Α. ΜΟΝΙΜΩΝ
Κ.Α. 00.6012
Κ.Α. 00.6051.0001
Κ.Α. 00.6051.0002
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ. Α.1 του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015.

Η   απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αχαρνές, 29 Νοεμβρίου 2022

O Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ   
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*02063701512220008*

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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