
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 4305/ΕΜΑ/6/00020/Γ/ 
ν. 3908/2011/16-9-2013 (ΦΕΚ 2380/Β΄/2013) από-
φασης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου της επιχεί-
ρησης «ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.», στην 
κατηγορία της Γενικής Επιχειρηματικότητας των 
Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του 
ν. 3908/2011 (1η περίοδος 2012), όπως ισχύει, για 
την ενίσχυση της με το κίνητρο της φορολογικής 
απαλλαγής.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

3 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χα-
λανδρίου για το έτος 2018.

4 Έγκριση της 367/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, περί σύστασης 
τεσσάρων προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο, σε 
εφαρμογή αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. 

5 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Πετρούπολης, ως προς το άρ-
θρο 19 αυτού. 

6 Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας σε περί-
πτωση μεγάλων χιονοπτώσεων και παρατεταμέ-
νων δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή 
ευθύνης του Δασαρχείου Νάουσας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Τροποποίηση της αριθμ. 4305/ΕΜΑ/6/00020/Γ/ ν. 

3908/2011/16-9-2013 (ΦΕΚ 2380/Β΄/2013) από-

φασης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου της επι-

χείρησης «ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.», 

στην κατηγορία της Γενικής Επιχειρηματικότητας 

των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 

του ν. 3908/2011 (1η περίοδος 2012), όπως ισχύ-

ει, για την ενίσχυση της με το κίνητρο της φορο-

λογικής απαλλαγής.

Με την αριθμ. 4301 /ΕΜΑ/6/00020/Γ/ν. 3908/2011/ 
07-11-2017 απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών τρο-
ποποιείται η αριθμ. 4305/ΕΜΑ/6/00020/Γ/ν. 3908/2011/ 
16-9-2013 (ΦΕΚ 2380/Β΄/2013) απόφαση, με την οποία 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3908/2011, 
όπως ισχύει, και ειδικότερα στην κατηγορία της Γενικής 
Επιχειρηματικότητας των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων 
του άρθρου 6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (1η Περίοδος 
2012) της επιχείρησης «ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΜΑΚΙΟΣ 
Α.Ε.», που αφορά στον Εκσυγχρονισμό των υποδομών 
και του εξοπλισμού της εταιρίας, με σκοπό τον εμπλου-
τισμό και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότη-
τας: 52.29.1) στη θέση ΓΕΦΥΡΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ, του Δήμου ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (Νομός Θεσσαλονίκης) και στη 
θέση 5 Χ.Λ.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, του 
Δήμου ΔΕΛΤΑ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(Νομός Θεσσαλονίκης), συνολικού επιλέξιμου και ενι-
σχυόμενου κόστους τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων 
επτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών 
(359.765,81 €).

Η ανωτέρω απόφαση υπαγωγής τροποποιείται σε ότι 
αφορά τον τρόπο κάλυψης ιδίας συμμετοχής και στις 
δαπάνες που συνιστούν το φυσικό και οικονομικό αντι-
κείμενο του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Συγκεκριμένα, η ιδία συμμετοχή του φορέα θα κα-
λυφθεί με φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά και 
οι δαπάνες του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
μεταβάλλονται με αποτέλεσμα να μειωθεί το συνολικό 
επιλέξιμο ενισχυόμενο κόστος σε τριακόσιες πενήντα εν-
νέα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα 
ένα λεπτά( 359.765,81 €).

Η συνολική ενίσχυση μειώνεται σε εκατόν είκοσι πέ-
ντε χιλιάδες εννιακόσια δέκα οκτώ ευρώ και τρία λεπτά 
(125.918,03 €), ήτοι ποσοστό 35,00% του ενισχυόμενου 
κόστους και χορηγείται με τη μορφή της φορολογικής 
απαλλαγής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. 4305/
ΕΜΑ/6/00020/Γ/ν. 3908/2011/16-9-2013 (ΦΕΚ 2380/
Β΄/2013) απόφασης υπαγωγής.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Υφυπουργός
ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Ι

Αριθμ. 2/81892/0004 (2)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-

μάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουρ-

γείου Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε-

σίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων».

3. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178/29.08.2014).

4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο της Δι-
εύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

5. Την αριθμ. 2/30508/0004/5-5-2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Υπουρ-
γού”στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους 
των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων κα-
θώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.» 
(ΦΕΚ 785/Β΄/5-5-2015).

6. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής ερ-
γασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, υπαλλήλων 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου η Υπηρεσία να 
αντιμετωπίσει το μεγάλο φόρτο εργασίας και ιδίως για 
την έγκαιρη: α) σχεδίαση, κατάρτιση, τροποποίηση και 
εκτέλεση του Μ.Π.Δ.Σ. και του ετήσιου τακτικού προϋ-
πολογισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου, β) κατάρ-
τιση και επεξεργασία των υποβαλλόμενων προτάσεων 
των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε 
τομέα δραστηριότητάς τους και αναθεώρηση του Προ-
ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), καθώς και 
την παρακολούθηση των κατανομών, συγκέντρωση των 
οικονομικών στοιχείων, επεξεργασία και έλεγχο των γε-
νικών απολογιστικών στοιχείων, γ) συγκέντρωση των 
δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα δεσμεύσεων 
του τακτικού προϋπολογισμού, του ΠΔΕ, των ειδικών 
φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουρ-
γείου, τη σύνταξη μελετών αναλύσεων και υποβολή 
προτάσεων με σκοπό την τήρηση του προϋπολογισμού 
και τον έλεγχο και την επεξεργασία των οικονομικών 
απολογιστικών στοιχείων εποπτευόμενων φορέων, δ) 
διαχείριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, μετά την υπογραφή 
Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των Γενικών Διευθύν-
σεων Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού και της 
Γ.Δ.Ο.Υ. για την εφεξής πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή 
των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων και την 
αποφυγή συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, 
ε) τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για 
τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμήθειες 
και συγχρόνως την παρακολούθηση και στατιστική 
επεξεργασία των τεχνοοικονομικών στοιχείων αυτών, 
ζ) εκκαθάριση και πληρωμή αποδοχών και αμοιβών κάθε 
είδους του προσωπικού του Υπουργείου, οδοιπορικών 
εξόδων, μεταθέσεων, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 
και κάθε είδους δαπάνη που αφορά πληρωμή ενοικίων, 
κοινοχρήστων, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού και λοιπών 
δαπανών των υπηρεσιών, η) παραλαβή, αποθήκευση και 
διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων σε 
όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, θ) την εκκαθάριση 
ύστερα από έλεγχο και πληρωμή πάσης φύσεως δαπα-
νών του Υπουργείου.

7. Το αριθμ. 2/150703ΔΟΔΒΕΞ2017/06-07-2017 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

8. Την αριθμ. ΔΟΔΑ4020670/01-11-2017 απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικής Δια-
χείρισης του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά υπε-
ρωριακή εργασία υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης. 
(ΑΔΑ: 6ΖΕ1Η-Α7Β).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(94.000 €) περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγε-
γραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23-150 και ΚΑΕ 
0511 του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι-
ακής εργασίας για εκατόν είκοσι (120) υπαλλήλους των 
τριών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ήτοι: α) Διεύ-
θυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
(31 υπάλληλοι), β) Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
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(62 υπάλληλοι), γ) Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης 
Υλικού και Υποδομών 27 υπάλληλοι), για το χρονικό δι-
άστημα από τη δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ και 
έως 31-12-2017, για μέχρι 120 ώρες συνολικά ο καθένας.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού-
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε 
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπα-
σμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση. Η κατανομή 
των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων και η περι-
γραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγμα-
τοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊσταμένων των 
Διευθύνσεων. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιούνται 
στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης και 
στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ/νση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με ευθύνη των 
Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2017

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών

ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ
Ι

    Αριθμ. 87859/31165 (3)
    Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 

των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χα-

λανδρίου για το έτος 2018.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψΗ:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 

του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Την 493/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Χαλανδρίου περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου 
εργασίας και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων 
του Δήμου Χαλανδρίου για το έτος 2018, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε το ωράριο εργασίας για το προσωπικό 
της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 
του Δήμου Χαλανδρίου, που απασχολείται στους αθλη-
τικούς χώρους με βάρδιες, καθώς και τη λειτουργία των 
αθλητικών χώρων, για το έτος 2018, για την εύρυθμη 
λειτουργία των αθλητικών χώρων του Δήμου Χαλαν-
δρίου, ως εξής:

- Καθημερινές από 07:00 έως 23:00.
- Σάββατα από 07:00 έως 23:00.
- Κυριακές και αργίες από 07:00 έως 23:00.
Η Δευτέρα καθορίζεται ως η υποχρεωτική παρεχόμενη 

στο απασχολούμενο προσωπικό το Σάββατο, αναπλη-
ρωματική μέρα ανάπαυσης. Σε περίπτωση που λόγω 
εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης ο υπάλληλος εργα-
σθεί κατά την ημέρα ανάπαυσης, αυτή θα χορηγηθεί 
άλλη εργάσιμη ημέρα εντός της προσεχούς εβδομάδας 
που θα καθοριστεί από τη Διεύθυνση, όπως αναφέρεται 
στην 493/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χα-
λανδρίου.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται επι-
πλέον δαπάνη ύψους 29.000,00 € περίπου σε βάρος του 
προϋπολογισμού 2018 του Δήμου που θα βαρύνει τους ΚΑ: 
15.6012.01, 15.6012.02, 15.6022.01, 15.6022.02, 15.6051.02, 
15.6052.01, 15.6051.06, 15.6051.01 και 15.6051.09.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 
Ι

Αριθμ. 88374/31372 (4)
   Έγκριση της 367/2017 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, περί 

σύστασης τεσσάρων προσωποπαγών θέσεων με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-

νου στο Δήμο, σε εφαρμογή αμετάκλητων δικα-

στικών αποφάσεων. 

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ51968 Τεύχος Β’ 4194/30.11.2017

2. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 
(ΦΕΚ 274/Α΄/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δι-
καστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις». 

6. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α΄/2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανά-
πτυξη και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4456/2017 
(ΦΕΚ 24/Α΄/2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευ-
ρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα 
επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

9. Την 5228/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Πειραιώς (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), με 
την οποία αναγνωρίστηκε ότι ο Πολυχρόνης Κόκκινος 
του Νικολάου, ο Χρήστος Μισαηλίδης του Γεωργίου και 
η Δήμητρα Ραντόγλου του Στυλιανού συνδέονται με το 
Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, με σύμβαση εξαρ-
τημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
από τις ημερομηνίες των αρχικών προσλήψεων και ότι 
είναι άκυρη η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους. 

10. Την 625/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Πειραιώς (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), με 
την οποία αναγνωρίστηκε ότι η Αφεντουλίδου Δέσποινα 
του Παναγιώτη συνδέεται με το Δήμο Κερατσινίου - Δρα-

πετσώνας, με μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου από την αρχική της πρόσληψη. 

11. Την 325/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, περί α) παραίτη-
σης από την ασκηθείσα από 18.12.2013 έφεση του Δήμου 
κατά της 5228/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Πειραιώς και β) παραίτησης από την ασκηθείσα 
από 17.04.2014 έφεση του Δήμου κατά της 625/2014 από-
φασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. 

12. Την από 22.09.2017 έκθεση του Εφετείου Πειραιώς 
περί κατάθεσης παραίτησης του Δήμου Κερατσινίου – 
Δραπετσώνας από το ένδικο μέσο που ασκήθηκε με ΓΑΚ 
317/2016 και ΕΑΚ 233/2016 κατά της 625/2014 απόφα-
σης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. 

13. Την από 22.09.2017 έκθεση του Πρωτοδικείου Πει-
ραιώς περί κατάθεσης παραίτησης του Δήμου Κερατσινί-
ου - Δραπετσώνας από το ένδικο μέσο που ασκήθηκε με 
ΓΑΚ 31944/2014 και ΕΑΚ 331/2014 κατά της 5228/2013 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς. 

14. Την 367/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, περί σύστασης τεσσά-
ρων προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο, σε εφαρμογή 
αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. 

15. Το 30275/07.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσω-
τερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρίζεται 
ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες με τον 
εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, παράγει δεδι-
κασμένο ως προς την κριθείσα έννομη σχέση και εκτελε-
στότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την εφαρμόσει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 
σε συνδυασμό με τα άρθρα 321, 324, 904 παρ. 2 περ. α΄ 
του κώδικα πολιτικής δικονομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 367/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, περί σύστασης 
τεσσάρων προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο, σε εφαρ-
μογή αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΝΤΟΓΛΟΥ του Στυλιανού ΠΕ Διοικητική Υπάλληλος 1 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ του Νικολάου ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος 1 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ του Γεωργίου ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος 1 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ του Παναγιώτη ΥΕ Εργάτρια Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων 1 

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν λόγω 
θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. 

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
16.305,86 € περίπου στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 σε βάρος του Κ.Α. 10/6021.0001, 
10/6052.0001, 15/6021.0001 και 15/6052.0001, ανάλογη δε δαπάνη ύψους 97.835,16 € περίπου θα προβλεφθεί 
στον αντίστοιχο ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 
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   Αριθμ. 87589/31091 (5)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Πετρούπολης, ως προς το άρ-
θρο 19 αυτού. 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ. στ, 97, 98 και 280 
του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 99 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89 και 99 του 
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 
29 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/2016) 
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί-
κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα 
αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων 
(διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δη-
μόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 3 του ν. 4178/2013 
(ΦΕΚ 174/Α΄/2013) «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δό-
μησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1α και 1β του 
ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι-
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 
(ΦΕΚ 94/Α΄/2017) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και 
άλλες διατάξεις». 

10. Την 5926/4966/16.09.2014 απόφαση Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 2636/
Β΄/03.10.2014), περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης. 

11. Την 01/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Δήμου Πετρούπολης, περί τροποποίησης του ισχύοντος 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρού-
πολης. 

12. Την 188/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Πετρούπολης, περί μερικής τροποποίησης του ισχύο-
ντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ως προς το 
άρθρο 19 αυτού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του 
ν. 4479/2017. 

13. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου - Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αθηνών, που δια-
τυπώθηκε στο 07/2017 πρακτικό του. 

14. Την 130/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-
πής του Δήμου Πετρούπολης. 

15. Την οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 2055/Β΄/ 
14.06.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η 188/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβου-
λίου Πετρούπολης, περί τροποποίησης του ισχύοντος 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρού-
πολης και σύστασης των κάτωθι νέων θέσεων που θα 
συμπεριληφθούν στο άρθρο 19 του ισχύοντα Οργα-
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, θέσεων που αφορούν 
ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα, 
σε εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, ως εξής: 

Κατηγορία - κλάδος αριθμός 
ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων 2 
ΥΕ Εργατών καθαριότητας
(συνοδοί απορριμματοφόρων) 6 

ΥΕ Εργατών καθαριότητας νεκροταφείου 2 
ΥΕ Εργατών νεκροταφείου
(καθαριότητα χώρων ταφής, ταφές – εκταφές) 2 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπά-
νη ύψους 249.475,32 € και θα καλυφθεί από τους ΚΑ 
20.6011, 20.2051, 20.6051 και 45.6011. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγενέστερη 5926/4966/ 
16.09.2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017 

Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ 
Ι

Αριθμ. 10811  
               Δ.Α.Δ. 28 (6)
    Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας σε περί-

πτωση μεγάλων χιονοπτώσεων και παρατεταμέ-

νων δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή 

ευθύνης του Δασαρχείου Νάουσας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3, εδαφ. στ΄ και 

παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α΄/ 
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18-1-1969), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 7 του 
ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α΄/27-9-1975).

2. Την αρίθμ. 137813/434/23-01-1981 διαταγή του Υπ. 
Γεωργίας «Περί απαγόρευσης κυνηγιού σε περίπτωση 
χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 της αριθμ. 414985/ 
29-11-1985 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 757/Β΄/ 
18-12-1985) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανί-
δας» όπως το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 
παρ. 2 της αρίθμ. 87578/703/6-3-2007 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007).

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

5. Την αριθμ. 35748/30-5-2017 απόφαση Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων -Υπογραφή με εντολή 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης» (ΦΕΚ 1971/Β΄/07-06-2017).

6. Την αριθμ. 159489/1969/31-07-2017 (Φ.Ε.Κ. 2809/
Β΄/10-08-2017) απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική πε-
ρίοδο 2017-2018» και την αριθμ. 7009/11-08-2017 (ΑΔΑ: 
6ΑΑ1ΟΡ1Υ-9ΜΝ) δασική ρυθμιστική διάταξη θήρας πε-
ριόδου 2017-2018 Δασαρχείου Νάουσας.

7. Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχεί-
ου Νάουσας επικρατούν συχνά, κατά την χειμερινή περί-
οδο, δυσμενείς για την άγρια πανίδα καιρικές συνθήκες 
(χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης, παγετός)

8. Την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πανί-
δας, λόγω εξασθένισης τους και περιορισμένης δυνατό-
τητας άμυνας τους, σε περίπτωση επικράτησης ιδιαίτερα 
δυσμενών συνθηκών, αποφασίζουμε :

Απαγορεύουμε :
1) Την άσκηση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων 

(τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης του Δα-
σαρχείου Νάουσας, σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης 
διάρκειας και έντασης, όταν, συνεπεία αυτής, το έδαφος 
είναι έτσι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι δυνατή 
η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων επ' αυτού.

2) Την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμά-
των σε περίπτωση επικράτησης παρατεταμένων χρονικά, 
δυσμενών για τα πτηνά καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι το τέλος της κυνηγε-
τικής περιόδου 2017-2018, ήτοι στις 28-2-2018.

Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα 
όργανα της δασικής υπηρεσίας, στην Ελληνική Αστυνο-
μία, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας και σε κάθε φιλό-
νομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα, όπως ισχύει 
και της αριθμ. 414985/29-11-1985 κοινής υπουργικής 
απόφασης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Νάουσα, 8 Νοεμβρίου 2017 

Με εντολή
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Νάουσας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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