
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και 
με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημε-
ρών, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις 
εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2019 για την υλοποίη-
ση του Προγράμματος Δασοπροστασίας.

2 Έγκριση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. με την επω-
νυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ-
ΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟ-
ΜΙΑΣ ΣΥΡΡΑΚΟΥ “Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ”» 
Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

3 Ανανέωση απαγόρευσης για πέντε (5) χρόνια της 
θήρας στην περιοχή Τ.Κ. Θραψιμίου - Λουτρο-
πηγής - Κέδρου Περιφέρειας Δασαρχείου Καρδί-
τσας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 51627/1396 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και 

με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, 

κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημε-

ρών, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις 

εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2019 για την υλοποίη-

ση του Προγράμματος Δασοπροστασίας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει».

β) Του π.δ. 135/2010 (Α΄ 228/2010) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

γ) Του ν. 998/1979 (Α΄ 289) «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), άρθρο 21 «Ενσωμάτωση 
της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία».

στ) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Αποζη-
μίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου - Αποζημίωση για συμπλήρωση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 
(Α΄ 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 
(Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέ-
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4. Την πράξη 4 της 6.2.2015 του Υπουργικού Συμβου-
λίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄ 
24/2015).

5. Την 15869/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών με την οποία διορίστηκε ο Σπυρίδων Κοκκινά-
κης του Χρήστου Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 250/2017).

6. Την με αριθμό 120091/3297πε/2.1.2019 (ΦΕΚ 
τ.Β΄ 73/23.1.2019 και ΦΕΚ τ.Β’ 354/11.2.2019, ΑΔΑ:
ΩΕΒΖΟΡ1Κ-ΝΡ4) απόφαση «Καθορισμός ωραρίου ερ-
γασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των 
Δασικών Υπηρεσιών, κατά τις απογευματινές ώρες των 
εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα 
Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 
2019».

7. Την με αριθμό 181588/1796/11.4.2019 (ΦΕΚ τ.Β΄ 
1461/2019, ΑΔΑ:ΩΘΓΛ4653Π8-ΝΨ7) απόφαση Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθιέρω-
ση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του 
Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2019 και κατα-
νομή πιστώσεων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Την με αριθμό 181791/2268/8.5.2019 (ΑΔΑ:
ΩΥΥ34653Π8-Ζ5Ψ) εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη για το τρέχον έτος μέχρι του συνολικού 
ποσού των 343.664,30 € η οποία θα καλυφθεί από πι-
στώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις ανωτέρω 
(7) και (8) σχετικές.

10. Την ανάγκη προστασίας των δασικών εν γένει 
οικοσυστημάτων έναντι πυρκαγιών, εκχερσώσεων και 
λοιπών παράνομων επεμβάσεων και συναφών κινδύνων 
με την συγκρότηση συνεργείων ελέγχου από τις Δασι-
κές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία 215 υπαλ-
λήλων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής για το έτος 2019 και για χρονικό διά-
στημα μέχρι 31.12.2019, με δαπάνη I) μέχρι του ποσού 
των 102.396,13 € για την παροχή υπερωριακής εργασίας 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών και 
τα Σάββατα, II) μέχρι του ποσού των 46.765,52 € για την 
παροχή υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και τις εξαι-
ρέσιμες ημέρες και III) μέχρι του ποσού των 25.472,75 € 
για την παροχή εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομα-
διαίας υποχρεωτικής του προσωπικού που αναφέρεται 
στη με αριθμό 120091/3297πε/2.1.2019 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Β. Ορίζουμε για το ανωτέρω χρονικό διάστημα ήτοι 
μέχρι και 31.12.2019 τις ώρες α) της υπερωριακής απα-
σχόλησης σε 19.824 ώρες, από τις οποίες 14.628 ώρες 
για απογευματινή υπερωριακή εργασία και 5.196 ώρες 
για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέ-
σιμες ημέρες και β) της εργασίας προς συμπλήρωση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής σε 8.490 ώρες.

Γ. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν 
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας 
Δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθορι-
ζόμενα στην με αριθμό 181588/1796/11.4.2019 (ΦΕΚ 
τ.Β΄ 1461/2019) υπουργική απόφαση, στην με αριθμό 
181791/2268/8.5.2019 (ΑΔΑ: ΩΥΥ34653Π8-Ζ5Ψ) εγκύ-
κλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περι-
βάλλοντος και τις εντολές της Γενικής Διεύθυνσης Δα-
σών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

Δ. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων επιτρέπεται η αυξομείωση των 
ανωτέρω πιστώσεων εντός των ορίων που τίθενται ανά 
Περιφέρεια με την υπ’ αριθμ. 181588/1796/11.4.2019 
(ΦΕΚ τ.Β΄ 1461/2019) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και εντός του συνολικού ορίου των 
343.664,30 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Mαΐου 2019 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Αριθμ. οικ. 74613 (2)
Έγκριση συστατικής πράξης Ν.Π.Δ.Δ. με την επω-

νυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ-

ΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟ-

ΜΙΑΣ ΣΥΡΡΑΚΟΥ “Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ”» 

Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28 Α του 
ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 47 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. 13912/15.5.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Διορισμός του Βασιλείου Μιχελάκη του 
Πολυκάρπου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας» (ΦΕΚ 250 Υ.Ο.Δ.Δ.).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτι-
κής Μακεδονίας».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 91 και 92 ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ 133 Α΄/19.7.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκ-
συγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/Α΄) «Kύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων 
αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της 
Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες 
διατάξεις».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 227, 234-236 και 239-242 
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δή-
μων και Κοινοτήτων».

8. Την 43/2019 (Σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων με 
θέμα «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟ-
ΝΟΜΙΑΣ ΣΥΡΡΑΚΟΥ “Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ”» (Α.Δ.Α. 
ΨΛΩΔΩ99-ΑΑΩ).

9. Την υπ’ αριθμ. 4257/20.5.2019 Βεβαίωση της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων περί 
μη πρόκλησης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου οικ. έτους 2019.
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10. Την αριθμ. 72272/22.5.2019 ειδική πράξη ελέγχου 
νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 43/2019 (Σε ορθή επανάλη-
ψη) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Βορείων Τζουμέρκων, κατ’ άρθρο 225 ν. 3852/2010 οπ. 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Τμήματος Προσωπικού 
της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας (Α.Δ.Α. ΨΠ8ΚΟΡ1Γ-0ΝΞ), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 43/2019 (Σε ορθή επανάλη-
ψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βο-
ρείων Τζουμέρκων περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. με την επω-
νυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΡΡΑΚΟΥ 
“Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ”», όπως αναλυτικά αναφέρε-
ται κατωτέρω:

Άρθρο 1
Μορφή - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

1. Συστήνεται Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΡΡΑΚΟΥ «Ο ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ», το οποίο διέπεται από τις διατάξεις 
του παρόντος, του άρθρου 239 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) και των 
επόμενων και κάθε άλλη συναφή διάταξη νόμου.

2. Έδρα του Νομικού Προσώπου ορίζεται η Τοπική 
Κοινότητα Συρράκου, της Δ.Ε. Συρράκου, του Δήμου 
Βορείων Τζουμέρκων, της Περιφερειακής Ενότητας Ιω-
αννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου.

3. Η σφραγίδα του Νομικού Προσώπου είναι στρογ-
γυλή και σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διάταξη του 
άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). Στον 
εσωτερικό κύκλο της τίθεται το έμβλημα της Ελληνικής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 48/1975 
(ΦΕΚ Α΄108). Στο μεσαίο κύκλο στο επάνω μέρος ανα-
γράφονται οι λέξεις: «ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» 
και στο κάτω μέρος με κεφαλαία γράμματα αναγράφεται 
η επωνυμία του Νομικού Προσώπου, η έδρα αυτού και το 
έτος έγκρισης της σύστασής του. Στον εξωτερικό κύκλο 
αναγράφονται οι λέξεις: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
Να καταστεί το Συρράκο εστία μελέτης, ανάδειξης και 

προστασίας της ιστορίας, του πολιτισμού και του φυσι-
κού περιβάλλοντος του Συρράκου και της ευρύτερης 
περιοχής.

Μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι ιδίως:
Η λειτουργία των δύο (2) λαογραφικών μουσείων του 

Συρράκου, ήτοι του Λαογραφικού Μουσείου «Κώστας 
Κρυστάλλης» και του Λαογραφικού Μουσείου «Ερμηνεία 
Φωτιάδου» καθώς και ενδεχόμενη ίδρυση και λειτουργία 
νέου μουσείου.

Η διοργάνωση και υποστήριξη πολιτιστικών εκδη-
λώσεων με άξονα αναφοράς το Συρράκο και τους Συρ-
ρακιώτες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό. Η 
προς τούτο στενή συνεργασία με άλλους φορείς πολιτι-
στικούς ή μη και, ιδίως, με το Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, 

αλλά και όλους τους θεσμούς της δημοτικής και περιφε-
ρειακής αυτοδιοίκησης της Ηπείρου.

Η οργάνωση ομιλιών, συζητήσεων, διαλέξεων, σεμινα-
ρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, συναυλιών, προγραμμάτων 
για παιδιά και λοιπών εκδηλώσεων με επίκεντρο και ανα-
φορά στο Συρράκο και την ευρύτερη περιοχή.

Η έκδοση και διάδοση βιβλίων και ενημερωτικών καλ-
λιτεχνικών εντύπων / καταλόγων του εν γένει αρχειακού 
υλικού και άλλες εκδόσεις σχετικές με τους σκοπούς του 
Ν.Π.Δ.Δ.

Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης, βιντεοθήκης και 
άλλου οπτικοακουστικού υλικού ικανού να προωθήσει 
τους σκοπούς του Ν.Π.Δ.Δ.

Η ίδρυση και οργάνωση Ιστορικού Αρχείου του χωριού 
αλλά και των κοινοτήτων των Συρρακιωτών της Ηπείρου, 
κυρίως, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, καθώς και της 
αλλοδαπής.

Η ίδρυση συλλόγων φίλων του Ν.Π.Δ.Δ. με την προο-
πτική ενίσχυσης της επίτευξης των σκοπών του.

Η αγορά, κατασκευή, μίσθωση, συντήρηση, επισκευή, 
ανακαίνιση κ.λπ. κτιριακών εγκαταστάσεων για την εγκα-
τάσταση και λειτουργία των πολιτιστικών δραστηριοτή-
των του Ν.Π.Δ.Δ. (μουσείου, βιβλιοθήκης, πολιτιστικού 
κέντρου, εκθεσιακού κέντρου, αίθουσας προβολών 
κ.λπ.). Η συμβολή με την εκπόνηση προγραμμάτων και 
χρηματοδότηση για τη συντήρηση και βελτίωση των 
χαρακτηριστικών αρχιτεκτονικών στοιχείων του Συρ-
ράκου, όπως μνημειακών κτιρίων και παραδοσιακών 
κοινόχρηστων κατασκευών (βρυσών, καλντεριμιών, 
πέτρινων τοξοτών γεφυριών, χαγιατιών, πλατειών κ.λπ.).

Κάθε άλλη δραστηριότητα πρόσφορη για την επίτευξη 
των σκοπών του Ν.Π.Δ.Δ.

Η προβολή στον τύπο δραστηριοτήτων των Μουσείου, 
της Βιβλιοθήκης και των εν γένει υπηρεσιών του, καθώς 
και των χορηγών του (φυσικών ή νομικών προσώπων).

Η χορήγηση υποτροφιών με αντικείμενο την ιστορία, 
τη λαογραφία, την παράδοση, την παραδοσιακή αρχιτε-
κτονική, το περιβάλλον κ.λπ. ή η θέσπιση χορηγίας - χρη-
ματικού βραβείου για επιστημονική μελέτη, συγγραφή 
κ.λπ. των ανωτέρω αντικειμένων.

Άρθρο 3
Περιουσία - Πόροι

Στο Ν.Π.Δ.Δ. παραχωρείται η αποκλειστική χρήση του 
Συρρακιώτικου Αγροκτήματος (Λιβάδι), που βρίσκεται 
στο Άκτιο του Δήμου Βόνιτσας - Ακτίου Αιτωλοακαρνα-
νίας, γνωστό με την επωνυμία «ΚΟΥΜΑΡΟ» επιφάνειας 
1.820 στρεμμάτων περίπου, καθώς και του Λαογραφικού 
Μουσείου «Κώστας Κρυστάλλης» (που βρίσκεται στην 
Τ.Κ. Συρράκου), του Λαογραφικού Μουσείου «Ερμηνεία 
Φωτιάδου» (που βρίσκεται στην Τ.Κ. Συρράκου), του Συ-
νεδριακού Κέντρου Συρράκου, του παλαιού Δημοτικού 
Σχολείου, που έχει μετατραπεί σε Ξενώνα (και βρίσκεται 
στην Τ.Κ. Συρράκου), του παλαιού Οικοτροφείου Συρρά-
κου (που βρίσκεται στην Τ.Κ. Συρράκου) και του διαμε-
ρίσματος επί της οδού Βλαχλείδη 2 στα Ιωάννινα, που 
αποτελεί δωρεά της αείμνηστης Ερμηνείας Φωτιάδου.

Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι, ιδίως, οι πρόσοδοι από την 
εκμετάλλευση, αξιοποίηση και λειτουργία, μέσω της 
αποκλειστικής χρήσης, των παραπάνω ακινήτων, καθώς 
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και από τη συμμετοχή του σε προγράμματα, οι χρημα-
τικές παροχές ή επιχορηγήσεις πάσης φύσεως από τον 
ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα, χορηγίες και συνδρομές 
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς αυτό. 
Δωρεές από οποιεσδήποτε πηγές. (Δωρητές είναι όσοι 
προσφέρουν χρήματα, αντικείμενα ή προσωπική εργα-
σία για τις ανάγκες του νομικού Προσώπου, ενώ Ευερ-
γέτες είναι αυτοί που προσφέρουν ποσό 5.000,00 ευρώ 
και άνω). Οι εισπράξεις από τη λειτουργία των Μουσείων, 
τα εισιτήρια, τα έσοδα από τα κυλικεία, από την πώληση 
των εκδόσεών του σε τιμή που να μην αναιρείται ο κοι-
νωφελής χαρακτήρας του και από τις εκδηλώσεις που 
διοργανώνει. Τόκοι από καταθέσεις και τυχόν δάνεια. 
Κληρονομιές και κληροδοσίες οποιουδήποτε φυσικού ή 
νομικού προσώπου από το εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ο 
Δήμος Βορείων Τζουμέρκων λόγου του ότι το Ν.Π.Δ.Δ. θα 
εκμεταλλεύεται κατά αποκλειστική χρήση τα ανωτέρω 
ακίνητα, δεν θα καταβάλει τακτική επιχορήγηση. Τυχόν 
έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών ανα-
γκών του Ν.Π.Δ.Δ. θα δίνεται έπειτα από απόφαση του 
αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου. Γίνεται αποδεκτό κάθε 
άλλο εισόδημα από την άσκηση των δραστηριοτήτων 
του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοι-
χείων καθώς και κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

Άρθρο 4
Διοίκηση

Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη), 
τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα το Δ.Σ. αποτελείται από:
Α. Μέχρι 31.8.2019
τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο
Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποί-

ων δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού 
συμβουλίου.

Ένα (1) μέλος, το οποίο προτείνεται από το Τοπικό 
Συμβούλιο Συρράκου.

Τέσσερα (4) μέλη, τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγ-
γελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις, που 
συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. ή εκπρόσωποι κοι-
νωνικών φορέων. Τα μέλη αυτά θα πρέπει να είναι δημό-
τες, οι οποίοι θα έχουν κατά προτεραιότητα καταγωγή 
από το Συρράκο και σε κάθε περίπτωση άμεση σχέση 
και αναφορά στην τοπική κοινότητα Συρράκου και το 
Συρράκο γενικότερα.

Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση 
που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα). 
Σε διαφορετική περίπτωση θα ορίζεται ως μέλος άτομο 
το οποίο κατέχει ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και 
τις απαραίτητες γνώσεις, που συνάδουν με το σκοπό 
του Ν.Π.Δ.Δ. ή εκπρόσωπος κοινωνικών φορέων, όπως 
προηγουμένως.

Σημείωση: Για τα μέλη, που ορίζει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, ο αριθμός των οριζομένων ή υποδεικνυομέ-
νων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό 
ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων ή υποδει-
κνυομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν 

δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη 
ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό 
της μονάδας και άνω. Η ελάχιστη συμμετοχή του κάθε 
φύλου εφαρμόζεται χωριστά για τα τακτικά και χωριστά 
για τα αναπληρωματικά μέλη. Αυτό δεν ισχύει για τους 
εκπροσώπους κοινωνικών φορέων και τον εκπρόσωπο 
των εργαζομένων.

Β. Από 1.9.2019
τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο
Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι εκλέ-

γονται με ψηφοφορία από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ένα (1) μέλος, το οποίο προτείνεται από το Τοπικό Συμ-

βούλιο Συρράκου ή ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Συρράκου.
Τέσσερα (4) μέλη, τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγ-

γελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις, που 
συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ. ή εκπρόσωποι κοι-
νωνικών φορέων. Τα μέλη αυτά θα πρέπει να είναι δημό-
τες, οι οποίοι θα έχουν κατά προτεραιότητα καταγωγή 
από το Συρράκο και σε κάθε περίπτωση άμεση σχέση 
και αναφορά στην τοπική κοινότητα Συρράκου και το 
Συρράκο γενικότερα.

Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων (σε περίπτωση 
που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα). 
Σε διαφορετική περίπτωση θα ορίζεται ως μέλος άτομο 
το οποίο κατέχει ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και 
τις απαραίτητες γνώσεις, που συνάδουν με το σκοπό 
του Ν.Π.Δ.Δ. ή εκπρόσωπος κοινωνικών φορέων, όπως 
προηγουμένως.

Σημείωση: Για τα μέλη, που ορίζει το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, ο αριθμός των οριζομένων ή υποδεικνυομέ-
νων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό 
ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων ή υποδει-
κνυομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν 
δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη 
ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό 
της μονάδας και άνω. Η ελάχιστη συμμετοχή του κάθε 
φύλου εφαρμόζεται χωριστά για τα τακτικά και χωριστά 
για τα αναπληρωματικά μέλη. Αυτό δεν ισχύει για τους 
εκπροσώπους κοινωνικών φορέων και τον εκπρόσωπο 
των εργαζομένων.

Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου ιδιώτες που έχουν στερηθεί τη 
διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαι-
ώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο 
διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυ-
τουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από 
τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146.

Άρθρο 5
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος - 
θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
καθίσταται αυτοδικαίως ο Δήμαρχος.

Μετά τον ορισμό των μελών το Δημοτικό Συμβούλιο 
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Αντιπρόεδρο του Διοικη-
τικού Συμβουλίου. Αντιπρόεδρος μπορεί να εκλεγεί και 
μη αιρετό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου ορίζεται σε δύο (2) χρόνια. Λήγει 
πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν 
να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο 
που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του έχουν, ως 
προς τη διοίκηση του Νομικού Προσώπου, τις αρμοδιό-
τητες Δημοτικού Συμβουλίου και δημάρχου αντιστοίχως.

Ειδικότερα:
Όπου στη νομοθεσία των Δήμων αναφέρεται ο Δήμαρ-

χος νοείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ..
Όπου αναφέρεται το Δημοτικό Συμβούλιο νοείται το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ..
Όπου αναφέρεται η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτρο-

πή Ποιότητας Ζωής νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ν.Π.Δ.Δ..

Άρθρο 7
Αναπλήρωση του Προέδρου

Αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβου-
λίου είναι ο Αντιπρόεδρός του.

Άρθρο 8
Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι σχετικές διατάξεις, που αφορούν το Δημοτικό 
Συμβούλιο και τα μέλη του εφαρμόζονται αναλογικά 
για τα θέματα τα σχετικά με τις εργασίες του Διοικητικού 
Συμβουλίου, την πρόσκληση των μελών του σε συνεδρί-
αση, την απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψη-
φία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεών 
του, το κώλυμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις, την αστι-
κή και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του.

2. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που 
αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκ-
ποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνση 
τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρο-
νομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, 
καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προη-
γούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9
Έξοδα παράστασης - Αποζημίωση μελών

1. Στον πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου επιτρέπεται να κα-
ταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση 
του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, όταν 
ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους 
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000). Το 
ύψος των εξόδων παράστασης καθορίζεται με απόφα-
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά 
από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτή-
των Ελλάδας. Τα ανωτέρω έξοδα δεν μπορούν να υπερ-
βαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αντίστοιχων 
του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.

2. Στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Νομικού Προσώπου, εκτός από τον Δήμαρχο, 
τον Αντιδήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου-
λίου και τον Πρόεδρο της Κοινότητας, επιτρέπεται να 
καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως 
τρεις (3) συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση 
του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Το ύψος της 
αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο ένα 
τοις εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων παράστασης των 
δημάρχων ή των προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. 
Εάν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα 
παράστασης δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμε-
τοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10
Εκπροσώπηση

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια 
και σε κάθε Δημόσια Αρχή από τον Πρόεδρο του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται 
από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 11
Οικονομική διοίκηση

Οι σχετικές διατάξεις, που ισχύουν για το Δήμο και 
αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, 
τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογι-
σμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή 
υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, 
εφαρμόζονται αναλογικά.

Άρθρο 12
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου

Το Νομικό Πρόσωπο καταργείται:
α. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πράξη 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτικής Μακεδονίας, που δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 4 που ορίζει ότι: 
Νομικά Πρόσωπα τα οποία μετά την πάροδο διετίας 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή δύο έτη μετά 
τη δημοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν 
συντάξει προϋπολογισμό και απολογισμό για δύο δια-
δοχικά οικονομικά έτη, καταργούνται. Η σχετική πράξη 
κατάργησης εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της 
οικείας Περιφέρειας.

Την κατάργηση του Νομικού Προσώπου ακολουθεί η 
εκκαθάριση αυτού. Μετά την εκκαθάριση του Νομικού 
Προσώπου όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περι-
έρχονται στο Δήμο, που το έχει συστήσει (Δήμο Βορείων 
Τζουμέρκων). Η εκκαθάριση γίνεται μόνο από ορκωτούς 
ελεγκτές, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 
του ανωτέρω Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 28 Μαΐου 2019 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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Αριθμ. 1623/84234 (3)
Ανανέωση απαγόρευσης για πέντε (5) χρόνια της 

θήρας στην περιοχή Τ.Κ. Θραψιμίου - Λουτρο-

πηγής - Κέδρου Περιφέρειας Δασαρχείου Καρ-

δίτσας.

O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258, παρ. 5 του ν.δ. 86/1969, 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δ/ξεων τι-
νών του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 
757/Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης του Υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωρ-
γίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».

3. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/1986 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα», που προστέθηκε με το .άρθρο 
27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄/10.9.1992).

4. Την αριθμ. 1108 /88060/25.5.2016 απόφαση έγκρι-
σης του Γ.Γ.A.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. για ανανέωση απαγόρευση θήρας 
στην ανωτέρω περιοχή της Π.Ε. Καρδίτσας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 ΚΕΦ. Γ και του άρθρου 
280 ΚΕΦ. Θ του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010/τ.Α΄) με 
τις οποίες οι Δασικές Υπηρεσίες του νόμου μας υπάγο-

νται στην αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

6. Την αριθμ. 6985/85797/1.6.2017 απόφαση 
Σ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων» κλπ (ΦΕΚ 
648/2011/τ.Β΄), αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
πέντε (5) χρόνια από 1.8.2019 έως 31.7.2024, σε έκταση 
11.516 στρεμμάτων,στις θέσεις Μεσοβούνι -Λούτσα - 
Πυργάκι - Νευρόπολη - Παπαδήμου - Κόνιαρι - Βαμβα-
κιά - Ανάβρα - Βαρκά - κ.λπ. των Τ.Κ. Θραψιμίου - Λουτρο-
πηγής - Κέδρουτης Δ.Ε. Μενελαϊδας του Δήμου Σοφάδων 
και που ορίζεται ως εξής:

ΒΟΡΕΙΑ: Αρχίζει από τη συμβολή του ποταμού Ονό-
χωνα με ρέμα Λάμαρι (θέση Κέδρου).

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Ακολουθεί τον ποταμό Ονόχωνα μέχρι 
συναντήσεως του ρέματος Λάμαρι.

ΝΟΤΙΑ: Ακολουθεί το ρέμα Σμοκοβίτικο μέχρι συνα-
ντήσεως του ποταμού Ονόχωνα.

ΔΥΤΙΚΑ: Από ρέμα Λάμαρι ακολουθεί το ρέμα Κρέμα-
ση - Γεραποστόλη - Δραμάλα - Πλάτανος - Ντρουνέϊκο 
μέχρι συναντήσεως του ρέματος Ζιώγα στη θέση «Τρανή 
Λάκκα.» Εκείθεν κατέρχεται το ρέμα Φροσκλόρεμα ή 
Μπουρδόρεμα μέχρι συναντήσεως του ρέματος Σμο-
κοβίτικο.

Από τις δ/ξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με 
τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για τα κυνηγετικά έτη 2019-2024.

Καρδίτσα, 27 Μαΐου 2019

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Δασάρχης Καρδίτσας

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ
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*02024272006190008*

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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