
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την αριθ. 594/2018 απόφαση Δ.Σ. 
του Δήμου Παύλου Μελά, στα πλαίσια του έρ-
γου: «Κατασκευή αγωγού Φυσικού Αερίου επί της 
οδού Αγίου Αντωνίου 27 στη Δημοτική Ενότητα 
Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά» της ΕΔΑ ΘΕΣ-
ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή σε προσωπικό του Δήμου Χανίων, μελών των 
Ομάδων Υλοποίησης των πράξεων με ακρωνύ-
μιο «Step2Smart», «SmartCities» και «Ermis-F» τα 
οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα συ-
νεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-
2020».

3 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερι-
νής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας μονίμου 
προσωπικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου έτους 
2019.

4 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του προσωπι-
κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Αρεταιείου Νοσοκομείου έτους 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφαλμάτων στην 3730/135719/
08.10.2018 απόφαση του Υπουργού και της Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4855/τ.Β΄/31.10.2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8630 (1)
  Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 

σύμφωνα με την αριθ. 594/2018 απόφαση Δ.Σ. 

του Δήμου Παύλου Μελά, στα πλαίσια του έρ-

γου: «Κατασκευή αγωγού Φυσικού Αερίου επί της 

οδού Αγίου Αντωνίου 27 στη Δημοτική Ενότητα 

Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά» της ΕΔΑ ΘΕΣ-

ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/

30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του 
ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2.03.2007) «Τροποποιήσεις δι-
ατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 
του ν. 4313/2014.

6. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
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οργάνων των OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

8. Την αριθμ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιό-
τητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

9. Την αριθμ. 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/
7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για την ανάθεση 
άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και την 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους Προϊστάμενους 
των οργανικών μονάδων της.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015) καθώς και την αριθμ. 
14138/15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
250/Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-2017 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για 
τον διορισμό Συντονιστή

11. Το με αριθμ. 57482/28-9-2018 (αριθμ. πρωτ. ΔΙ-
ΠΕΧΩΣ 8630/3-10-2018) έγγραφο της Διεύθυνσης Δι-
οίκησης Απ.Δ.Μ/Θ με το οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος 
του έργου και βεβαιώνεται το νομότυπο στη διαδικασία 
έκδοσης της Κανονιστικής Απόφασης του θέματος.

12. Την αριθμ. 594/2018 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ: ΨΞΟΔΩΞΘ-ΧΣ6) 
του Δήμου Παύλου Μελά με την από 8.8.2018 Τεχνική 
έκθεση και το σχετικό σχέδιο κλίμακας 1:500 που τη συ-
νοδεύουν, ελεγμένα θεωρημένα και εγκεκριμένα από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά.

13. Το με αριθμ. 6238/8-6-2018 έγγραφο του Οργα-
νισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου

Και επειδή: Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις είναι απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίηση 
τους, να εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι 
εργασίες του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας σύμφωνα με την 594/2018 Α.Δ.Σ. του Δή-
μου Παύλου Μελά, για την εκτέλεση εργασιών δικτύου 
Φυσικού Αερίου στην οδό Αγίου Αντωνίου, έμπροσθεν 
του αρ. 27 στη Δημοτική Ενότητα Πολίχνης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρού-
σης αφορούν στον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην 
οδό Αγίου Αντωνίου, από τη συμβολή της με την οδό 
Ακροπόλεως σε τμήμα της περίπου 20μ με κατεύθυνση 
προς την οδό Μουσών και εναλλάξ κυκλοφορία των δύο 
κατευθύνσεων επί της οδού Ακροπόλεως στο ύψος της 
οδού Αγ. Αντωνίου. Οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι κατ' 
εφαρμογή των τυπικών σχεδίων 3.1.4 «Εργοτάξιο σε 
περιοχή συμβολής οδών με αποκλεισμό πρόσβασης» 
και 3.1.2 «εναλλάξ κυκλοφορία των δυο κατευθύνσεων» 
για εργοτάξια μακράς διάρκειας σε Αστικές οδούς των 
Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων 
Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β/20.05.2011). Η κυκλο-

φορία των οχημάτων λόγω αποκλεισμού της οδού Αγίου 
Αντωνίου, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρί-
νονται με την παρούσα ισχύουν νια τρεις (3) ημέρες. Ο 
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγρά-
φως το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας για την έναρξη τους και 
εφαρμόζονται με την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα.

Η σήμανση θα τοποθετείται κατά τη διάρκεια των ερ-
γασιών ανά ημέρα και θα αποσύρεται μετά το πέρας τους 
ώστε η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.

Αρμόδιος φορέας για την σήμανση των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτω-
ση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση 
οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η σήμανση και τα πε-

ριοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές 
και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - 
ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β΄/20.05.2011)

2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από 
και προς τους χώρους εργασιών.

3. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
ενημέρωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από 
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.

4. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της 
ζώνης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση 
στις παρόδιες ιδιοκτησίες, ενώ σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση 
οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβε-
στικά, περιπολικά).

5. Οι οδηγοί θα πρέπει να ενημερώνονται με πληρο-
φοριακές πινακίδες για τις διαδρομές παράκαμψης μέσω 
παρακείμενων οδών των κλειστών οδικών τμημάτων. 
Η χωροθέτηση της σήμανσης για την καθοδήγηση των 
οδηγών στη διαδρομή παράκαμψης του εκάστοτε απο-
κλειόμενου οδικού τμήματος θα πρέπει να είναι κατα-
τοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής.

6. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

7. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη παρούσα απόφαση 
να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων 
σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο 
οδόστρωμα.

8. Μετά το πέρας των εργασιών κάθε ημέρας και την 
προσωρινή αποκατάσταση του οδοστρώματος θα πρέ-
πει να τοποθετούνται οι πινακίδες Κ-20 και Κ-9.

9. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.

10. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ο ανάδοχος του έργου είναι αρμό-
διοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα Απόφα-
ση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέ-
λεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
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Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010).

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ.: 600 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή σε προσωπικό του Δήμου Χανίων, μελών των 

Ομάδων Υλοποίησης των πράξεων με ακρωνύμιο 

«Step2Smart», «SmartCities» και «Ermis-F» τα οποία 

χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα συνεργασί-

ας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020».

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

• Τις διατάξεις των αρ. 36, 48 και 176 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/28.07.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν.

• Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/16.12.2015 
(ΦΕΚ 176/Α΄/2015), «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομι-
κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

• Την αριθμ. 2/1757/0026 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 17/Β΄/12.01.2017) «Καθο-
ρισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης 
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία.»

• Τον ΟΕΥ του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812/Β΄/12-12-
2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Τις αριθμ. 626/2017, 627/2017 και 628/2017 αποφά-
σεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων για 
την έγκριση υλοποίησης των πράξεων «Step2Smart», 
«Ermis-F» και «Smart Cities» αντίστοιχα.

• Τα εγκεκριμένα τεχνικά δελτία πράξεων με ακρωνύμιο 
«Step2Smart», «Smart Cities», «Ermis-F» και «Ecorouts» 
και ειδικότερα τον αναλυτικό προϋπολογισμό αυτών.

• Την αριθμ. 458/2017 απόφαση Δημάρχου Χανίων που 
αφορά στον ορισμό Ομάδας Υλοποίησης της πράξης με 
τίτλο: "Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών 
Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθη-
κών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών και με 
ακρωνύμιο «Step2Smart» στο πλαίσιο του προγράμματος 
συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 - 2020».

• Την αριθμ. 457/2017 απόφαση Δημάρχου Χανίων που 
αφορά στον ορισμό Ομάδας Υλοποίησης της πράξης με 

τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους 
της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» με 
ακρωνύμιο «Smart Cities».

• Την αριθμ. 459/2017 απόφαση Δημάρχου Χανίων που 
αφορά στον ορισμό Ομάδας Υλοποίησης της πράξης με τίτ-
λο «Διαδικτυακή Υπηρεσία πρόληψης κινδύνων - πλημμύ-
ρες» με ακρωνύμιο «Ermis-F» στο πλαίσιο του προγράμματος 
συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 - 2020».

• Τις σχετικές κατευθύνσεις της Κοινής Γραμματείας 
του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V- Α Ελλάδα-
Κύπρος 2014 - 2020.

• Την αριθμ. 41656/10-09-2018 βεβαίωση της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων σύμφωνα 
με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει προβλεφθεί αντίστοιχη 
πίστωση στους ΚΑ του προϋπολογισμού 2018 για την υπε-
ρωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Δήμου Χανίων που 
συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας για την υλοποίηση πρά-
ξεων στα πλαίσια του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργα-
σίας INTERREG V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014 - 2020 ως κάτωθι:

α) ΚΑ 69-6012.001 «Step2Smar ΠΕ - Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας - εξαιρέσιμης ομάδας έργου 
INTERREG V- Α Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020» προϋπο-
λογισθέν ποσό 1800,00 Ευρώ

β) ΚΑ 69-6012.002 «Smart Cities - Αποζημίωση υπε-
ρωριακής εργασίας» προϋπολογισθέν ποσό 2.000,00 
Ευρώ και 

γ) ΚΑ 69-6012.003 «Ermis-F -Αποζημίωση υπερωρι-
ακής εργασίας» προϋπολογισθέν ποσό 3.661,33 Ευρώ.

• Το γεγονός ότι υφίστανται σαφείς, ειδικές και επεί-
γουσες ανάγκες για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
των μελών που απαρτίζουν την Ομάδα Υλοποίησης κάθε 
μιας πράξης από τις κάτωθι αναφερόμενες:

α) «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περι-
οχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω 
χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών» με ακρωνύμιο 
Step2Smart, (σύσταση ομάδας υλοποίησης με την αριθμ. 
458/2017 - ΑΔΑ:Ω09ΞΩΗ5-ΝΓΡ απόφαση Δημάρχου).

β) «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης σε Δήμους 
της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου», με 
ακρωνύμιο SmartCities (σύσταση ομάδας υλοποίησης 
με την αριθμ. 457/2017-ΑΔΑ:7ΥΟΓΩΗ5-ΤΤ0 απόφαση 
Δημάρχου).

γ) «Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων - 
Πλημμύρες με ακρωνύμιο ERMIS-F» (σύσταση ομάδας 
υλοποίησης με την αριθμ. 459/2017- ΑΔΑ:6ΩΨΖΩΗ5-
Υ6Θ, Απόφαση Δημάρχου).

• Το γεγονός ότι η αντιμετώπιση των παραπάνω ανα-
γκών προέκυψε από την υποχρέωση που έχει αναλά-
βει ο Δήμος Χανίων ως εταίρος στις προαναφερθείσες 
πράξεις, ενώ το κόστος που ενδεχομένως προκύψει από 
την υπερωριακή απασχόληση προβλέπεται να χρηματο-
δοτηθεί στον προϋπολογισμό κάθε μιας από τις πράξεις 
αυτές, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των κά-
τωθι 19 υπαλλήλων (14 ΠΕ, 4 TE και 1 ΔΕ) του Δήμου 
Χανίων, μελών των ομάδων υλοποίησης των πράξεων 
με ακρωνύμιο «Step2Smart», «SmartCities» και «Ermis-F», 
βάσει των με αρ. 457/2017, 458/2017 και 459/2017 Απο-
φάσεων Δημάρχου.
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Οργανική Μονάδα Αριθμ. 
Ατόμων Ονομ/μο Ειδικότητα Μέλος Ομάδας 

Υλοποίησης Πράξης:

Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 4

Γαβριήλ Μαρινάκης ΤΕ19 Πληροφορικής Step2Smart

Εμμανουήλ Παρασκάκης ΠΕ5 Μηχανολόγων 
Μηχανικών Step2Smart

Μαρία Δασκαλάκη ΠΕ Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων Ermis-F

Αθηνά Μυλωνογιάννη ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών Ermis-F

Δ/νση 
Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και 
Πληροφορικής

9

Ιφιγένεια Νικολοζάκη ΠΕ 1 Διοικητικού Ermis-F

Χριστόφορος Παπάς

ΠΕ 1 Διοικητικού 
(Οικονομολόγος 
με Γνώσεις 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Step2Smart

Γεώργιος Ποταμιτάκης TE 1 Διοικητικού Ermis-F

Αθηνά Σαλάππα ΠΕ17 Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης

Step2Smart 
&SmartCities

Χαράλαμπος Λίτος ΠΕ17 Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης Step2Smart& Ermis-F

Γεώργιος Φραγκιαδάκης ΠΕ Πληροφορικής Step2Smart

Ευάγγελος Θεοδωράκης ΤΕ19 Πληροφορικής Step2Smart 
&SmartCities

Σεβαστή Πολυχρονάκη ΠΕ11 Πληροφορικής 
Επιστήμης Υπολογιστών SmartCities

Αναστάσια Καραθανάση ΠΕ11 Πληροφορικής 
Μηχανικών Η/Υ SmartCities

Δ/νση
Οικονομικών
Υπηρεσιών

3

Ιωάννης Ματθαίου ΠΕ1 Διοικητικού-
Οικονομικού Step2Smart

Αρετή Κυριακουλάκη ΠΕ1 Διοικητικού-
Οικονομικού Ermis-F

Χαρούλα Τσιμπέρη ΠΕ1 Διοικητικού SmartCities
Αυτοτελές Γραφείο 
Επικοινωνίας και 
Δημοσίων Σχέσεων

3
Αντωνία Στεφανίδη ΠΕ1 Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης
Step2Smart 
& SmartCities

Μαρία Κοτσιφάκη TE Διοικητικού-Λογιστικού Ermis-F
Δ/νση Τοπικής
Οικονομικής
Ανάπτυξης

1 Ειρήνη Μιχαηλάκη ΔΕ1 Διοικητικού SmartCities

Β. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχό-
λησης για τα μέλη της ομάδας υλοποίησης των πράξεων 
«Step2Smart», «SmartCities» και "ERMIS-F», λόγω των αυ-
ξημένων υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από τον από 
κοινού συντονισμό των ενεργειών διοικητικής, τεχνικής 
και οικονομικής υλοποίηση των πράξεων και των απαιτή-
σεων που α) χρίζουν χρονοβόρες και εν γένει περίπλοκες 
- πέρα των κανονικών καθηκόντων ενέργειες διεκπεραίω-
σης και β) ενεργειών υλοποίησης που σε πολλές περιπτώ-
σεις απαιτούν την εκτός κανονικού ωραρίου απασχόληση.

Γ. Η προσφορά της υπερωριακής απασχόλησης των 
παραπάνω υπαλλήλων να γίνεται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες από τις 15:30 έως και τις 22.00, με το 
σύνολο των υπερωριών να μην ξεπερνά ανά υπάλληλο 
τις 20 ανά μήνα σε αναλογία των 120 ωρών ανά εξάμη-
νο. Ειδικότερα, οι ώρες της πλεονάζουσας του ωραρίου 
απασχόλησης δεν δύναται να υπερβαίνουν αθροιστικά 
σε περίπτωση συμμετοχής του υπαλλήλου σε περισσό-
τερες της μιας πράξεων, το όριο των 20 ωρών ανά μήνα.

Δ. Οι υπολογιζόμενες ώρες της ως άνω υπερωριακής ερ-

γασίας από τους υπαλλήλους που απαρτίζουν τις ομάδες 
υλοποίησης των πράξεων «Step2Smart», «SmartCities» 
και «Ermis-F» θα βεβαιώνονται με Αναλυτικές Αποφάσεις 
Συγκρότησης Συνεργείων Υπερωριακής Απασχόλησης.

Ε. Το κόστος της υπερωριακής απασχόλησης θα καλύ-
πτεται εξολοκλήρου από την κατηγορία «Αμοιβές Προ-
σωπικού» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της κάθε 
πράξης «Step2Smart», «SmartCities» και «Ermis-F». Οι 
προαναφερθείσες πράξεις συγχρηματοδοτούνται εξο-
λοκλήρου από πόρους του Ε.Τ.Π.Α, της Ελλάδος και της 
Κύπρου. Η συνολική δαπάνη για το έτος 2018 θα καλυ-
φθεί ανά πράξη από τους παρακάτω κωδικού Π.Υ.: α) ΚΑ 
69-6012.001 «Step2Smart ΠΕ - Αποζημίωση υπερωρια-
κής εργασίας - εξαιρέσιμης ομάδας έργου INTERREG V- Α 
Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020» με προϋπολογισθέν ποσό 
1.800,00 Ευρώ β) ΚΑ 69-6012.002 «Smart Cities - Απο-
ζημίωση υπερωριακής εργασίας» με προϋπολογισθέν 
ποσό 2.000,00 Ευρώ και γ) ΚΑ 69-6012.003 «Ermis-F-
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» με προϋπολογι-
σθέν ποσό 3.661,33 Ευρώ.
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Χανιά, 5 Νοεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ
Ι

    Αριθμ.: 1384 (3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 

και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας μονίμου προ-

σωπικού του Αρεταιείου Νοσοκομείου έτους 2019.

  Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
(Συνεδρίαση 25.10.2018)

  Έχοντας υπόψη
1. Το π.δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154/Α΄/11-10-1991) «Οργα-

νισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου 
και Αρεταιείου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «....Για το προσωπικό των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερω-
ριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή 
το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όρ-
γανο…. Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των 
υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωρια-
κής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπομένης της επιβάρυν-
σης του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων. Οι 
ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους....».

3. Τα αριθμ. 2043//01/2018/25-01-2018 και 12433/
2017//1/2018/28-07-2018 έγγραφα του Ανωτάτου Συμ-
βουλίου Επιλογής Προσωπικού που αφορούν «Αποστο-
λή ΦΕΚ πίνακα διοριστέων» και «Αποστολή απόφασης 
επί αναπληρώσεων» αντίστοιχα.

4. Το αριθμ. 55391/2481/16-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΑΓ465Θ1Ω-
Ξ5Ξ) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά «Κα-
θορισμό αριθμού θέσεων για το Αρεταίειο Νοσοκομείο, 
που πληρούνται από πρόσωπα που προστατεύονται από 
το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών».

5. Τους πίνακες διοριστέων του Ανωτάτου Συμβουλί-
ου Επιλογής Προσωπικού σύμφωνα με την Προκήρυξη 
5Κ/2017 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 690/18-06-2018).

6. Ότι είναι απολύτως απαραίτητη η υπερωριακή απα-
σχόληση προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας εργασίας για το Νοσηλευτικό, για το ειδικό 
τεχνικό προσωπικό, καθώς και για προσωπικό παροχής 
υπηρεσιών εστίασης - καθαριότητας και λοιπό (θυρω-
ροί/τηλεφωνητές) που καλύπτει κυλιόμενη υποχρεωτική 
24ωρη καθημερινή βάρδια.

7. Ότι είναι αναγκαία η νυκτερινή υπηρεσία και ερ-
γασία κατά τις Κυριακές και Αργίες, δεδομένου ότι το 
Νοσοκομείο λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και εφημε-
ρεύει κάθε (4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαιευτικά - 
Γυναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα με την αριθμ. 
Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23-05-2005 απόφαση του Υπουργεί-
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την αριθμ. Υ4β/
οικ.10656/02-09-1997 απόφαση του Υπουργού Υγείας 
Πρόνοιας, κατά τις γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου, το 
Τμήμα του Αξονικού Τομογράφου καλύπτει τα επείγοντα 
περιστατικά των Νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια 
ομάδα εφημερίας και δεν διαθέτουν Αξονικό Τομογράφο.

9. Τις υφιστάμενες πάγιες υπηρεσιακές ανάγκες, οι 
οποίες έχουν διαμορφωθεί λόγω μετατάξεων και αφυ-
πηρετήσεων προσωπικού.

10. Το γεγονός ότι ο αριθμός της μηνιαίας απασχόλη-
σης ανά υπάλληλο δεν είναι σταθερός και κυμαίνεται, 
βάσει των υφιστάμενων υπηρεσιακών και εκτάκτων 
αναγκών, από τον ελάχιστο αριθμό μηδέν (0) έως τον 
ανώτερο είκοσι (20).

11. Ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στο σχέ-
διο Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το έτος 2019 
ποσού 460.000,00€.

12. Ότι θα βαρύνει κατά 240.000,00 € τον κωδικό 0261 
και κατά 220.000,00 € τον κωδικό 0263, αποφασίζει:

την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του μο-
νίμου προσωπικού του Νοσοκομείου για το έτος 2019 
ως ακολούθως:

Α. Για υπερωριακή εργασία πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου και μέχρι 20 ώρες μηνιαίως για διακόσιους εξή-
ντα (260) μονίμους υπαλλήλους ως εξής:

α) για είκοσι τρεις (23) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ 
β) για εκατόν τέσσερις (104) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ 
γ) για εκατόν έξι (106) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ και 
δ) για είκοσι επτά (27) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ.
Β. Για υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυρια-

κές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες, 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ / ΜΗΝΑ ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ./ ΜΗΝΑ
Νοσηλευτικό Προσωπικό 133 2219 3120
Θυρωροί-Νυκτοφύλακες 06 213 208
Τεχνικοί 16 171 208
Μάγειροι 03 85 -
Τραπεζοκόμοι 03 128 -
Καθαριστές-Εργάτες 06 43 208
Τηλεφωνητές 01 43 -
Χειριστές (Αξονικού) 13 213 -
Φυσικοθεραπευτές 02 43 -
ΣΥΝΟΛΟ 183 3158 3744
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Γ. Για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες (ημερήσια ή νυκτερινή) και κατά τις νυκτερινές 
ώρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες για το 
έτος 2019 ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Νοσηλευτικό Προσωπικό 20

Θυρωροί 03

Τεχνικοί 02

Χειριστές (Αξονικού Τομογρ.) 05

ΣΥΝΟΛΟ 30

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ

Ι

    Αριθμ.: 1385 (4)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 

και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του προσωπι-

κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 

Αρεταιείου Νοσοκομείου έτους 2019.

  Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ 
(Συνεδρίαση 25.10.2018)

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154/Α΄/11-10-1991) «Οργα-

νισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου 
και Αρεταιείου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «…..Για το προσωπικό 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο…Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται 
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι 
ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπο-
μένης της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού των Δημο-
σίων Επενδύσεων Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη 
δημοσίευσή τους…..».

3. Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4542/2018 και δυνάμει της αριθμ. 
Φ.1/Γ/433/170620/Β1/12-10-2018 Εισήγησης του άρ-
θρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’) Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

4. Ότι είναι απολύτως απαραίτητη η υπερωριακή απα-
σχόληση για το Νοσηλευτικό προσωπικό, για το ειδικό 
τεχνικό προσωπικό, καθώς και για το προσωπικό παρο-
χής υπηρεσιών εστίασης-καθαριότητας που καλύπτει 
κυλιόμενη 24ωρη υποχρεωτική καθημερινή βάρδια.

5. Ότι είναι αναγκαία η νυκτερινή υπηρεσία και ερ-
γασία κατά τις Κυριακές και Αργίες, δεδομένου ότι το 
Νοσοκομείο λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως και εφημε-
ρεύει κάθε (4) ημέρες για τα Χειρουργικά και Μαιευτικά 

και  Γυναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα με την αριθμ. 
Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23-05-2005 απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την αριθμ. Υ4β/οικ. 
10656/02-09-1997 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρό-
νοιας, κατά τις γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου, το 
Τμήμα του Αξονικού Τομογράφου καλύπτει τα επείγοντα 
περιστατικά των Νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια 
ομάδα εφημερίας και δεν διαθέτουν Αξονικό Τομογράφο.

7. Τις υφιστάμενες πάγιες και επείγουσες υπηρεσιακές 
ανάγκες, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί λόγω μετατάξεων 
και αφυπηρετήσεων προσωπικού.

8. Το γεγονός ότι ο αριθμός της μηνιαίας απασχόλησης 
ανά υπάλληλο δεν είναι σταθερός και κυμαίνεται, βάσει 
των υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, από τον ελά-
χιστο αριθμό (0) έως τον ανώτερο είκοσι (20).

9. Ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στο σχέδιο Προϋ-
πολογισμού του Νοσοκομείου έτους 2019 ποσού 117.000,00€ 
και θα βαρύνει τους κωδικούς 0261 κατά 57.000,00 € και 0263 
κατά 60.000.00€ αντιστοίχως, αποφασίζει:

Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του προ-
σωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το 
έτος 2019 ως ακολούθως:

Α. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου και μέχρι 20 ώρες μη-
νιαίως για πενήντα επτά (57) υπαλλήλους Αορίστου και 
Επικουρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων ως εξής:

α) για τέσσερις (04) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ (Επι-
κουρικό)

β) για δεκαέξι εννέα (19) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ 
(2 Αορίστου και 17 Επικουρικό)

γ) για δεκαεννέα (19) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ (15 
Αορίστου και 4 Επικουρικό)

δ) για δεκαπέντε (15) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ (Επι-
κουρικό)

Β. Για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
όπως και κατά τη νύκτα σε προσωπικό Ορισμένου χρό-
νου προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας ως εξής:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προσωπικό Ιδιωτικού Δι-
καίου Ορισμένου Χρόνου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ ΑΡΓΙΩΝ / ΜΗΝΑ ΩΡΕΣ ΝΥΚΤΕΡ./ ΜΗΝΑ

Νοσηλευτικό 18 512 2080
Τεχνικό 2 86 208
Θυρωροί 3 86 208
Τηλεφωνητές 2 86 0
Τραπεζοκόμοι 5 128 0
ΣΥΝΟΛΟ 30 898 2496

Γ. Για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες (ημερήσια ή νυκτερινή) και κατά τις νυκτερινές ώρες, 
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι εκατόν ενενήντα δύο (192) ώρες ανά υπάλληλο 
για το έτος 2019 ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Νοσηλευτικό Προσωπικό 8

Τεχνικό 1

Θυρωροί 1

Τηλεφωνητές 1

Τραπεζοκόμοι 2

ΣΥΝΟΛΟ 13

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
    Στην 3730/135719/08.10.2018 απόφαση του Υπουρ-

γού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4855/τ.Β΄/31.10.2018 :

α) στη σελίδα 58178 στο Παράρτημα Ι, στον Πίνακα 
με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ» στο πρώτο πεδίο της 
τέταρτης σειράς διορθώνεται 

το εσφαλμένο:
«Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
 στο ορθό:
 «Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.»

β) στη σελίδα 58179 στον Πίνακα με τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» η τέταρτη σει-
ρά, που περιλαμβάνει τα πεδία «Αριθμός Δελτίου Ταυτό-
τητας» «Α.Φ.Μ.» και «Δ.Ο.Υ.» καταργείται,

γ) στη σελίδα 58181, στο Παράρτημα ΙΙ, στον 13ο στίχο 
εκ των άνω διορθώνεται

το εσφαλμένο:
«Α.Δ.Τ.»
στο ορθό: 
«Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.»

(Από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων)  
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*02051962011180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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