
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανανέωση απαγόρευσης θήρας παντός θηράμα-
τος, για τρία ακόμη έτη, σε έκταση 3.850 στρεμ-
μάτων, στη θέση «Ύψωμα 1033» περιοχής Δημο-
τικής Κοινότητας Φλώρινας Δήμου Φλώρινας.

2 Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 323/2019 απόφασης Δη-
μάρχου ως προς την καθιέρωση απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας 
Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών (ημερησίων 
και νυχτερινών), νυχτερινής πέραν της υποχρεωτι-
κής και εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομα-
διαίας υποχρεωτικής (νυχτερινών εργασίμων ημε-
ρών και νυχτερινών και ημερησίων Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών) του προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
(ΙΔΟΧ) του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτι-
κών Ερευνών για το Β΄ εξάμηνο του 2020.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπ΄αρ. 17484/ 
29.07.2020 απόφαση του Πρύτανη του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β΄ 3552).

5 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ΄ αρ. 23925/ 
29.07.2020 απόφαση του Πρύτανη του Αριστοτέ-
λειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β΄ 3587).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 106068 (1)
   Ανανέωση απαγόρευσης θήρας παντός θηράμα-

τος, για τρία ακόμη έτη, σε έκταση 3.850 στρεμ-

μάτων, στη θέση «Ύψωμα 1033» περιοχής Δη-

μοτικής Κοινότητας Φλώρινας Δήμου Φλώρινας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

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

γ. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση 
αδικών και άλλες διατάξεις» (Α΄47).

δ. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

ε. Τις διατάξεις του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 237).

στ. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδο-
νίας» (Α΄ 234), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του 
ν. 4446/2016 (Α΄ 240) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική 
Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
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συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθ. 258, του ν.δ. 
86/1969 (Α΄ 7) «Δασικός Κώδιξ», όπως έχει προστεθεί 
με την παρ. 3, του άρθρο 7, του ν. 177/1975 (Α΄ 205) «Περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών 
του ν.δ. 86/1969 “περί Δασικού Κώδικος”».

3. Την υπ’ αρ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) με την οποία διορίστηκε 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- 
Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυ-
κάρπου.

4. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60).

5. Την υπ’ αρ. 414985/85 κοινή υπουργική απόφαση 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄ 757), 
όπως ισχύει σήμερα.

6. Την υπ’ αρ. 78006/2538/01-07-1994 διαταγή του Υπ. 
Γεωργίας, «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

7. Την υπ’ αρ. 119404/22-08-2017 απόφαση Συντονι-
στή Α.Δ.Η. - Δ.Μ. «Τριετής απαγόρευση θήρας παντός 
θηράματος σε έκταση 3.850 στρεμμάτων, στη θέση 
«Ύψωμα 1033» (Β΄ 3075) περιοχής Δημοτικής Κοινότη-
τας Φλώρινας Δήμου Φλώρινας.

8. Το υπ’ αρ. 51/04-06-2020 έγγραφο του 1ου Κυνηγε-
τικού Συλλόγου Φλώρινας.

9. Την υπ’ αρ. 97273/13-08-2020 εισήγηση - σύμφωνη 
γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φλώρινας.

10. Επειδή η εν λόγω περιοχή, αποτελεί βιότοπο του 
λαγού και επικρατούν ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης, 
αναπαραγωγής και προστασίας του είδους, αλλά και 
λοιπών ειδών της πανίδας της περιοχής, εν γένει, απο-
φασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αρ. 119404/22-08-2017 
(Β΄ 3075) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και απαγορεύ-
ουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) ακόμη 
έτη, σε έκταση 3.850 στρεμμάτων, στη θέση «Ύψωμα 
1033» περιοχής Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας του 
Δήμου Φλώρινας, όπως η οριογραμμή αυτής απεικονίζε-
ται με κόκκινο χρώμα στον συνημμένο χάρτη με κλίμακα 
1:50.000 και της οποίας τα όρια έχουν ως εξής:

Αρχίζουν από το 4ο χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας - 
Κρυσταλλοπηγής, όπου άρχεται δασικός δρόμος που 
αποτελεί το όριο του ΚΑΖ Φλώρινας. Με κατεύθυνση 
Δυτική, ακολουθούν το όριο αυτό ώσπου συναντούν 
τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που οδηγεί προς την Ιερά 
Μονή Αγίου Μάρκου. Στη συνέχεια στρέφουν Ανατολικά 
και ακολουθούν τον ίδιο δρόμο, μέχρι τη διασταύρωση 
με την επαρχιακή οδό Φλώρινας-Πρώτης και κατευθύ-
νονται προς την πόλη της Φλώρινας, φθάνοντας μέχρι 
το άκρο αυτής, στις Εργατικές κατοικίες. Από εκεί στρέ-
φουν Δυτικά και ακολουθούν τις παρυφές της πόλης με 
το υπερκείμενο Ύψωμα 1033, έως τις εγκαταστάσεις 
του Τ.Ε.Ι. Φλώρινας όπου και στρέφουν Νότια προς τη 
δημοτική οδό Φλώρινας - Συνοικισμού Σ. Ιωαννίδη και 
ακολουθώντας τα υφιστάμενα όρια του Καταφυγίου, 
απολήγουν στο σημείο εκκίνησης, (4ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρι-
νας - Κρυσταλλοπηγής).

Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η 
προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου 
και εν γένει της πανίδας της περιοχής.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στους Δασικούς 
Υπαλλήλους, στην Ελληνική Αστυνομία, στους Ιδιωτι-
κούς φύλακες Θήρας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι 
παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.

Από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 

της.

Φλώρινα, 2 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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Αριθμ. 267 (2)
   Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 323/2019 απόφασης Δη-

μάρχου ως προς την καθιέρωση απογευματινής 

υπερωριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας 

Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών (ημερησίων 

και νυχτερινών), νυχτερινής πέραν της υποχρεω-

τικής και εργασίας προς συμπλήρωση της εβδο-

μαδιαίας υποχρεωτικής (νυχτερινών εργασίμων 

ημερών και νυχτερινών και ημερησίων Κυρια-

κών και εξαιρέσιμων ημερών) του  προσωπικού 

του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Β’ 4498).  

 O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων (Α΄ 176)». 

2. Τις διατάξεις της εγκυκλίου υπό στοιχεία 2/31029/
ΔΕΠ/6-5-2016 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015.

3. Την υπ’ αρ. 52/27-2-2019 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου περί ορθής επανάληψης της υπ’ αρ. 
499/19.12.2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για 
την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας όλων 
των υπηρεσιών του Δήμου.

4. Την υπ΄ αρ. 22606/6667/15-3-2019 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την 
οποία καθιερώνεται διαφορετικό ωράριο λειτουργίας 
των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας 
(Β΄ 1270).

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ’ του άρθρου 58 του 
ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α΄ 87) που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του 
Δημάρχου.

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του 
ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων» (A΄ 143), όπως αντικαταστάθηκαν 
με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87). 

8. Τη υπ’ αρ. 323/2019 απόφαση του Δημάρχου περί 
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας (Β’ 4498).

9. Την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμε-
τώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του στο πλαίσιο της έκτακτης και επείγουσας 
κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος όπως 
και ολόκληρη η χώρα.

10. Την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α’ 55).

11. Την παρ. 2 και παρ. 3 του άρθρου 24 της από 
14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64). 

12. Την παρ. 1 του άρθρου 37 της από 20.03.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοι-
νωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση 
της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 68).

13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Β΄ 1629/2012) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (Β’ 3270/2014), (Β’ 1653/2015), 
(Β’ 1038/2016), (Β’ 177/2017) και (Β’ 3713/2017).

14. Την υπ’ αρ. 122/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσω-
πικού ανταποδοτικού χαρακτήρα διακοσίων (200) ατό-
μων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών 
ή πρόσκαιρων αναγκών και της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στη Διεύθυν-
ση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και στη Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου και συγκεκρι-
μένα για την καλύτερη καθαριότητα και απολύμανση 
των σχολείων, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών 
καθώς και των λοιπών δημοτικών κτιρίων. Επίσης, για την 
καθημερινή καθαριότητα δημοσίων χώρων όπως πλα-
τείες και παιδικές χαρές καθώς και του δικτύου «Βοήθεια 
στο Σπίτι», η λειτουργία του οποίου εντατικοποιήθηκε 
το τελευταίο διάστημα προκειμένου να εξυπηρετηθούν 
οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

15. Την υπ΄ αρ. 13848/11.05.2020 βεβαίωση της Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί εγ-
γραφής στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020, 
πιστώσεων για την κάλυψη των αποδοχών και των ασφα-
λιστικών εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού. 

16. Το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί η 
ανάγκη υπερωριακής εργασίας εργαζομένων Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προκειμένου να καλυφθούν 
οι έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από την εμφάνι-
ση και τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 ώστε να 
συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι αυτοί στην υπ’ αρ. 
323/2019 απόφαση Δημάρχου, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. 323/2019 απόφαση του 
Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας στο 
προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) 
για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης τους ως εξής:
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

α/α ΚΛΑΔΟΣ ΑΤΟ-
ΜΑ

ΩΡΕΣ-24ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΠΟΓΕΥ-
ΜΑΤΙΝΕΣ 

ΩΡΕΣ

ΝΥΧΤΕ-
ΡΙΝΕΣ 
ΩΡΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΩΝ - 
ΕΞΑΙΡΕΣ. ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

6:00 π.μ. - 
22:00 μ.μ.

22:00 μ.μ. - 
6:00 π.μ.

Νυχτερινές 
Ώρες 

Εργασίμων 
Ημερών

Νυχτερινές 
και ημερήσιες 
ώρες Κυρια-
κών και Εξαι-

ρέσιμων

1. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 20 400 600 400 200 2.400 800

2. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 50 1.000 1.500 1.000 500 6.000 2.000

3. ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 80 1.600 2.400 1.600 800 9.600 3.200

4. ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 15 300 450 300 150 1.800 600

ΣΥΝΟΛΟ 165

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού ως ανωτέρω θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες 
της υπηρεσίας. 

Για τη δαπάνη της υπερωριακής εργασίας του παραπάνω προσωπικού ΙΔΟΧ, για το χρονικό διάστημα της απα-
σχόλησής του στο Δήμο, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις που βαρύνουν τον Κ.Α. 20.6042.0001 του προϋπολογισμού 
του έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κερατσίνι, 30 Ιουλίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 36/9/30-07-2020 (3)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτι-

κών Ερευνών για το Β΄ εξάμηνο του 2020.

    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Έ χοντας υπόψη:
• την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.,
• τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176),
• τις διατάξεις του μέρους Β΄ του ν. 4602/2019 (Α΄ 45),
• την άποψη του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Δι-

οίκησης,
• την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δ.Σ., 

αποφασίζει:
Εγκρίνει κατά πλειοψηφία - απέχοντος του εκπροσώ-

που των εργαζομένων Γ. Βουγιουκαλάκη, δεδομένου ότι 
δήλωσε από την 1η Συνεδρίαση έτους 2019 του Δ.Σ. της 
ΕΑΓΜΕ ότι απέχει της ψηφοφορίας:

1. Την υπερωριακή απασχόληση για δύο οδηγούς για 
το Β΄ εξάμηνο του 2020.

2. Την υπερωριακή απασχόληση για την Προϊσταμένη 
του γραφείου Γενικού Διευθυντή, την Προϊσταμένη του 
γραφείου αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Διοικητικών 
και Οικονομικών και ένα υπηρεσιακό στέλεχος του γρα-
φείου Γενικού Διευθυντή, κατά το Β΄ εξάμηνο του 2020.

3. Την υπερωριακή απασχόληση για τον γραμματέα 
του Δ.Σ. της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. κατά το Β΄ εξάμηνο του 2020,

μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 120 ωρών 
ανά εξάμηνο.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα από-
φαση εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 5.700,00€ 
και θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 
Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης να 
πιστοποιούνται από την αρμόδια Υ.Μ. (Δ.Υ.Μ. - Δ.Ο.Δ.Υ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΤΑΣ
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      Στην υπ΄αρ. 17484/29.07.2020 απόφαση του Πρύτα-
νη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Β΄ 3552), στη σελίδα 36455, στην α΄ στήλη, ο 20ος στίχος 
εκ των κάτω « (συνεδρίαση 3028/22.07.2020) » διαγρά-
φεται.

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

(5)

      Στην υπ΄αρ. 23925/29.07.2020 απόφαση του Πρύτα-

νη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Β΄ 3587), διορθώνεται:

1. Στη σελίδα 36716, στη β΄ στήλη, στους 5ο και 33ο 
στίχους εκ των κάτω,

2. στη σελίδα 36717, στην α΄ στήλη στον στίχο 24ο εκ 
των κάτω και στη β΄ στήλη τον 2ο στίχο εκ των κάτω:

το εσφαλμένο:
« …CO-SPACEJ» »
στο ορθό:
« …CO-SPACE)» »

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
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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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