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1 Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την 
εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστα-
σίας 2023 και κατανομή πιστώσεων.

2 Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις 
νυχτερινές ώρες εργάσιμων ημερών ή και ημερή-
σιας και νυχτερινής εργασίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού της Δι-
εύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας προς συμπλή-
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για το Α’ 
εξάμηνο 2023.

3 Ένταξη του Δημητρίου Φωτιάδη υπηρετούντος 
με σύμβαση ΙΔΑΧ στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του 
Α.Π.Θ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ ΠΔ/137411/8039  (1)
Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την 

εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστα-

σίας 2023 και κατανομή πιστώσεων.

  Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και 

των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α’ 289), σε 
συνδυασμό με το π.δ. 575/1980 «περί κηρύξεως ιδιαι-
τέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και 
δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων» (Α’ 157).

2. Τον ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της 
αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας -Δασοπροστασία 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

3. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί-
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο-
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (Α’ 297).

4. Το άρθρο 280 του ν. 3852/2010 «περί νέας Αρχιτε-
κτονικής της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

5. Το άρθρο 21 του ν. 3938/2011 «περί ενσωμάτωσης της 
Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία» (Α’ 61).

6. Το άρθρο 41 του ν. 3979/2011 «περί ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και λοιπών διατάξεων» (Α’ 138).

7. Το άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου-αποζημίωση για ερ-
γασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» 
του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

8. Το άρθρο 7 του ν. 4467/2017 «Τροποποιήσεις διατά-
ξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 56), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4519/2018 
(Α’ 25).

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του «Κώδικα νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α’ 98).

10. Το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 «Κύρωση: α) της από 
5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα 
μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» 
(Α’ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική 
προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από 
τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς 
διατάξεις» (Α’ 143)».

11. Τα άρθρα 47 έως 55 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρα-
τηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις 
για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης 
των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη 
στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις 
για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών 
και άλλες επείγουσες διατάξεις.» (Α’ 63).
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12. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).

13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

15. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε 
με το π.δ. 29/2022 (Α’ 77) και τις διοικητικές - διαπιστωτι-
κές πράξεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή αυτών.

16. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

17. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

18. Την περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (Β’ 769) απόφασης του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και 
αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών 
και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως άνω διάταξη προστέθηκε 
με την υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/1492/11.02.13 (Β’ 388) 
τροποποιητική υπουργική απόφαση.

19. Την υπ’ αρ. οικ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομι-
κών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δι-
καίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
(Α’ 176)».

20. Την υπ’ αρ. 181752/2052/02.05.2019 κοινή υπουρ-
γική απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
«Ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώμα-
τος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό 
επίπεδο» (Β’ 1525).

21. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/101006/4557/ 
06.11.2019 απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας στον Γενικό Γραμματέα Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνο  - Ευάγγελο 
Αραβώση» (Β’ 4170).

22. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/ 
01.04.2020 απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ. «Διορισμός 
Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 247).

23. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74135/6765/ 30.07.2020 
απόφαση «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος» (ΑΔΑ: 
6ΡΛ34653Π8-028).

24. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/ 
26.08.2022 απόφαση «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με 

εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, «Με εντολή Υφυπουργού» του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα Δασών» του Γενικού Γραμματέα Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρ-
μοδιότητας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμ-
ματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ., στους Προϊστάμενους των 
Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στους 
Προϊστάμενους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμη-
μάτων που υπάγονται σε αυτές» (Β’ 4528).

25. Το υπ’ αρ. 2/88864/0022/18-01-2013 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το οποίο εκδόθηκε σε 
απάντηση του υπ’ αρ. 178589/4847/06-12-2012 δικού 
μας εγγράφου.

26. Το γεγονός, ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη ύψους 5.987.200€, η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Υπουργείου  
Περιβάλλοντος και Ενέργειας έτους 2023, Ε.Φ. 1031-209-
0000000 ‘Γενική Γραμματεία Δασών’, ΑΛΕ 2910601025 
«Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας».

27. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή συνάδει με τους 
στόχους της υπ’ αρ. 170195/758/26.11.2018 (Β’ 5351) 
απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. «Σχέδιο Στρα-
τηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική 
Στρατηγική για τα Δάση)».

28. Το γεγονός, ότι το ανωτέρω κόστος υλοποίησης 
των μέτρων αυτών, είναι πολλάκις μικρότερο της βλάβης 
που προκαλείται στα Δασικά Οικοσυστήματα της χώρας 
μας και στην Εθνική Οικονομία, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία κατά τις απογευ-
ματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές και τις 
εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες, πέραν των 
ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης, για τη λειτουρ-
γία των Δασικών Υπηρεσιών, τις μη εργάσιμες ώρες και 
ημέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα δασοπροστασίας 
που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και υλοποιείται από τις περιφερειακές Δασικές 
Υπηρεσίες της χώρας, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος υπερωριακής απασχό-
λησης, είναι να προστατευθούν αποτελεσματικά τα 
δάση, οι δασικές εκτάσεις και η πανίδα τους, από τους 
πάσης φύσεως κινδύνους που τα απειλούν και ειδικά 
από πυρκαγιές, καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνο-
μη θήρα, όπως επίσης, ο έλεγχος διενέργειας παρά-
νομων υλοτομιών και διακίνησης δασικών προϊόντων 
αλλά και η επίτευξη της αστυνόμευσης του αγροτικού 
περιβάλλοντος, με την τήρηση και την εφαρμογή των 
Δασικών και Αγρονομικών Αστυνομικών διατάξεων, η 
εκτέλεση αναδασωτικών κ.λπ. εργασιών καθώς και η 
συγκρότηση συνεργείων, περιπόλων και η στελέχωση 
επιτελικών οργάνων. Τα παραπάνω προβλέπονται στα 
άρθρα 36, 37 και 38 του ν. 1845/1989, στον ν. 998/1979, 
στον ν. 2612/1998 και στα άρθρα 1 και 3 του π.δ. 242/93 
(Α’ 107).
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Άρθρο 2
Συμμετοχή στο πρόγραμμα

Στις επιφυλακές θα συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι 
των δασικών υπηρεσιών. Η εργασία προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) θα παρέχεται 
από τους κλάδους του υπηρετούντος προσωπικού στις 
Δασικές Υπηρεσίες, που αναφέρονται στην υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/135417/7925/20-12-2022 σχετική απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Δασών περί «Καθορισμού ωρα-
ρίου εργασίας 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» 
(Β’ 6708).

Άρθρο 3
Διάρκεια προγράμματος- καθορισμός ωρών 
υπερωριακής εργασίας

1.- Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται για το χρο-
νικό διάστημα, από τη δημοσίευση της παρούσης έως 
και τη 31.12.2023.

2.- Για τους υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών που 
θα απασχοληθούν, τόσο με την παροχή εργασίας προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, όσο και 
υπερωριακά, για την εξυπηρέτηση του προγράμματος 
δασοπροστασίας σε 24ωρη βάση, μέχρι και 31.12.2023 
ορίζουμε τις ώρες: α) της υπερωριακής απασχόλησης 
σε 557.860 ώρες, από τις οποίες οι 246.840 ώρες για 
την απογευματινή υπερωριακή εργασία και οι 96.780 
ώρες για την υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες και β) της εργασίας προς συ-
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, σε 214.240 
ώρες.

3.- Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα 
και κατά υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο, 
δεν μπορούν να υπερβούν τα όρια που τίθενται με το 
άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου-Αποζημίωση για εργασία 
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Άρθρο 4
Εφαρμογή του προγράμματος

1.- Η υπερωριακή εργασία παρέχεται στις έδρες και 
στις περιοχές ευθύνης των δασικών υπηρεσιών, όλες 
τις ημέρες της εβδομάδος, σύμφωνα με συγκεκριμένες 
οδηγίες υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος, που θα 
εκδοθούν από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος και τα σχετικά προγράμματα των περι-
φερειακών δασικών υπηρεσιών της χώρας.

2.-Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλη-
σης ορίζονται, οι εκάστοτε προϊστάμενοι της οργανικής 
μονάδας που προαναφέραμε, οι οποίοι οφείλουν:

α.- Να συντάσσουν πίνακα υπαλλήλων, οι οποίοι θα 
συγκροτούν κάθε μήνα τα συνεργεία επιφυλακής και 
τα εποχούμενα περίπολα, σύμφωνα με την αναλυτική 

εγκύκλιο οδηγιών εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, που θα εκδοθεί σε 
εφαρμογή της παρούσας.

β.- Να τροποποιούν τον πίνακα υπαλλήλων, στις περι-
πτώσεις που επιβάλλεται η προσθήκη ή αντικατάστασή 
τους σε αυτόν, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και 
τη φύση του επιτελούμενου έργου ή συνεπεία μεταθέ-
σεων, ασθενείας, κ.λ.π.

Άρθρο 5
Δαπάνη

1.-Η δαπάνη από την διάθεση συνολικά των ανωτέρω 
ωρών υπερωριακής απασχόλησης, θα βαρύνει τις πι-
στώσεις του Τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ. 
1031-209-0000000 ‘Γενική Γραμματεία Δασών’ του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως ακολούθως:

Προβλέπεται σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 557.860 
ώρες με αντίστοιχο κόστος 3.245.120€, από τις οποίες 
246.840 ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας 
σε βάρος του ΑΛΕ 2120201001 με δαπάνη μέχρι πο-
σού 1.731.380€ και 311.080 ώρες εργασίας τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες (που αντιστοιχούν σε 96.780 
ώρες υπερωρίας και 214.240 ώρες προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής) σε βάρος του ΑΛΕ 
2120202001 με δαπάνη μέχρι ποσού 1.513.740€. Επι-
πλέον, στο πρόγραμμα δασοπροστασίας προβλέπονται 
δαπάνες για ημερήσιες αποζημιώσεις, για εκτός έδρας 
κινήσεις, σε βάρος του ΑΛΕ 2420403001 μέχρι ποσού 
2.230.680€, δαπάνες για διανυκτερεύσεις, σε βάρος του 
ΑΛΕ 2420405001 μέχρι ποσού 10.000€ και χιλιομετρι-
κές αποζημιώσεις κ.λπ. έξοδα μετακίνησης, σε βάρος 
του ΑΛΕ 2420404001 μέχρι ποσού 120.400€, καθώς και 
δαπάνες για προμήθεια καυσίμων σε βάρος του ΑΛΕ 
2410301001 μέχρι ποσού 381.000€. 

Κατά συνέπεια, το προβλεπόμενο κόστος του προ-
γράμματος δασοπροστασίας για το έτος 2023, ανέρχεται 
στο συνολικό ποσό των 5.987.200€.

2.-Η δαπάνη που θα προκληθεί από τη δραστηριότητα 
αυτή, θα καλυφθεί με μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώ-
σεων από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ε.Φ. 1031-209-0000000 
‘Γενική Γραμματεία Δασών’, ΑΛΕ 2910601025 «Πιστώσεις 
για δαπάνες δασοπροστασίας» στους ΑΛΕ 2120201001, 
2120202001, 2420403001, 2420405001, 2420404001 και 
2410301001 των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής 
Πολιτικής, κατόπιν έκδοσης επιτροπικών ενταλμάτων 
από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

3.-Ο Πίνακας των διατιθέμενων πιστώσεων ανά Επιθε-
ώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής για την υλοποίηση 
των ανωτέρω, ακολουθεί ως παράρτημα και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.

Άρθρο 6
Ισχύς - δημοσίευση

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας κατανομής πιστώσεων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την υλοποίηση του προγράμματος Δασοπρο-

στασίας έτους 2023

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΔΑΣΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 

(Απογευματινής)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ 

(Κυριακές και 

εξαιρέσιμες)

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Μακεδονίας-

Θράκης
436.250,40 379.880,39 560.351,37 1.000,00 21.357,81 95.762,97 1.494.602,94

Ηπείρου-

Δυτικής 

Μακεδονίας

187.300,43 166.324,76 245.155,98 0,00 6.451,75 41.864,92 647.097,84

Θεσσαλίας-

Στερεάς 

Ελλάδας

382.931,71 333.312,61 491.723,02 1.000,00 19.423,25 84.030,04 1.312.420,63

Δυτ. Ελλάδας- 

Πελ/σου-Ιονίων
380.730,16 340.476,26 501.751,54 1.000,00 19.010,70 85.460,49 1.328.429,15

Αττικής 142.683,36 114.739,61 169.826,78 2.000,00 17.414,20 29.165,35 475.829,30

Αιγαίου 98.777,12 88.041,04 129.746,98 5.000,00 33.390,47 22.163,66 377.119,27

Κρήτης 102.706,82 90.965,33 132.124,33 0,00 3.351,82 22.552,57 351.700,87

ΣΥΝΟΛΟ 1.731.380,00 1.513.740,00 2.230.680,00 10.000,00 120.400,00 381.000,00 5.987.200,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ιλίσια, 27 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 80572 (2)
Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυ-

χτερινές ώρες εργάσιμων ημερών ή και ημερήσιας 

και νυχτερινής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαι-

ρέσιμες ημέρες του προσωπικού της Διεύθυνσης 

Δημοτικής Αστυνομίας προς συμπλήρωση της υπο-

χρεωτικής εβδομαδιαίας, για το Α’ εξάμηνο 2023.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 86 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδι-

κα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’114) και το άρθρο 58 του 
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Α’87).

2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

3. Τα άρθρα 36, 48 και 176 του ν. 3584/2007 «Κώδικα Κα-
τάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).

4. Τον ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 263).

5. Την υπ’ αρ. 64993/13431/05-09-2011 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίου «Έγκριση 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου» 
(Β’ 2183).

6. Την υπ’ αρ. 27152/16-03-2017 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλά-
δος, Πελοποννήσου και Ιονίου «Καθιέρωση εξαιρέσεων 
από το καθορισμένο ωράριο υπαλλήλων του Δήμου 
Αγρινίου» (Β’ 1020).

7. Την υπ’ αρ. 133744/14-07-2017 απόφαση του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλά-
δος, Πελοποννήσου και Ιονίου "Τροποποίηση απόφασης 
καθιέρωσης εξαιρέσεων από το καθορισμένο ωράριο 
υπαλλήλων του Δήμου Αγρινίου" (Β’ 2607).

8. Την υπ’ αρ. 304403/22-12-2017 απόφαση της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου 
και Ιονίου "Τροποποίηση απόφασης καθιέρωσης εξαι-
ρέσεων από το καθορισμένο ωράριο υπαλλήλων του 
Δήμου Αγρινίου" (Β’ 4854).

9. Την υπ’ αρ. 77077/12-04-2019 απόφαση της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου 
και Ιονίου "Τροποποίηση της 27152/16-03-2017 (Β’ 1020) 
απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-
σου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου περί καθιέρωσης εξαι-
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ρέσεων από το καθορισμένο ωράριο υπαλλήλων του 
Δήμου Αγρινίου" (Β’ 1547).

10. Την υπ’ αρ. 163297/06-08-2019 απόφαση του Συ-
ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελ-
λάδος, Πελοποννήσου και Ιονίου "Καθιέρωση 24ωρης 
λειτουργίας των Δομών Αστέγων Δήμου Αγρινίου, Υπο-
έργο 1: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, Υποέργο 2: Υπνωτήριο 
του Δήμου Αγρινίου." (Β’ 3356).

11. Τις διαθέσιμες πιστώσεις στον υπό κατάρτιση προ-
ϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2023.

12. Την υπ’ αρ. 78676/20-12-2022 βεβαίωση της Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων.

13. Το υπ’ αρ. 4895/05-02-2020 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το οποίο το 
προσωπικό της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας είναι 
αναγκαίο να απασχοληθεί όλο το εικοσιτετράωρο και 
όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων 
και των αργιών. Ενδεικτικά εργάζεται κατά τις αργίες και 
τις νυχτερινές ώρες για τον έλεγχο των κοινόχρηστων 

χώρων, για τον έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, συμμετοχή της υπηρεσίας σε εκδηλώ-
σεις του Δήμου Αγρινίου, για τον έλεγχο στάσης και στάθ-
μευσης οχημάτων, για γενικότερους ελέγχους σύμφωνα 
με αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου του Δήμου.

14. Το γεγονός ότι απαιτείται για την αποτελεσματική 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της ανωτέρω υπηρεσίας 
η παροχή εργασίας από τους υπαλλήλους κατ’ εξαίρε-
ση της πενθημέρου εργασίας και κατά τις νυχτερινές 
ώρες, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου 
του προσωπικού και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα όσα 
αναφέρονται στο σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα της 
Διεύθυνσης, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αγρινίου, εργασία 
με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή και ημε-
ρήσιας και νυχτερινής εργασίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτι-
κής εβδομαδιαίας, για το Α’ εξάμηνο του 2023 ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ Ή 
ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

1

ΤΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

ΥΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΩΡΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ Ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023

400

ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

1

ΤΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

3

ΔΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

2

ΥΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΩΡΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023

2200

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ Ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023

800
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ 2

ΤΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ 1

ΥΕ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΩΡΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 1800

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ Ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 1200

Η προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση για τη νυκτερινή εργασία ή και ημερήσιας και νυχτερινής εργασίας 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, θα καταβάλλετε για κάθε 
υπάλληλο έως την συμπλήρωση 32 ή 40 ωρών εβδομαδιαίως. Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, 
με την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του συνολικού 
αριθμού ωρών που προκύπτει για την κάθε υπηρεσία.

Η δαπάνη ύψους περίπου 13.000€ για την αποζημίωση του πιο πάνω προσωπικού για εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου για το Α’ εξάμηνο του 2023 θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες διαθέσιμες 
πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου υπό τους ΚΑ: 50-6012.001.

Ο αριθμός των πραγματοποιηθέντων ωρών εργασίας και των υπαλλήλων που εργάστηκαν κατά τις νυχτερινές 
ώρες ή και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας θα βε-
βαιώνεται με υπηρεσιακό σημείωμα των Προϊσταμένων ή και του Διευθυντή της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. 36021 (3)
Ένταξη του Δημητρίου Φωτιάδη υπηρετούντος 

με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Αριστοτέλειου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης.

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 (ιζ) του άρθρου 15, του άρθρου 164 και 

της παρ. 5 του άρθρου 465 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),
2. Τα άρθρα 29 και 79 του ν. 4009/2011,
3. Την υποπαρ. 5 της παρ.  3 του άρθρου 68 του 

ν. 4235/2014 (Α’ 32) και της παρ. 2 του άρθρου 55 του 
ν. 4264/2014 (Α’ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83),

4. Την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α’ 17),
5. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: 

Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ), εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

 6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. υπ’ αρ. 
συνεδρ. 2884/03-04-2014, για την διαδικασία ένταξης 

διοικητικών υπαλλήλων που είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος σε θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.),

7. Την από 04-01-2022 αίτηση ένταξης στην κατηγο-
ρία Ε.ΔΙ.Π. του Δημητρίου Φωτιάδη, που υπηρετεί στο 
Ίδρυμα με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-
νου, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντι-
κείμενα που θεραπεύει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης,

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. υπ’ αρ. συ-
νεδρ. 3099/30-03-2022, για τον ορισμό Τριμελούς Ειση-
γητικής Επιτροπής για την ένταξη του υπηρετούντος, 
με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στην 
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.,

9. Την από 23-05-2022 Εισήγηση της Τριμελούς Ειση-
γητικής Επιτροπής,

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. υπ’ αρ. συνεδρ. 
3112/06-07-2022, για την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του 
Δημητρίου Φωτιάδη, που υπηρετεί στο Ίδρυμα με σύμβαση 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ο οποίος είναι κάτοχος 
διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο συνα-
φές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Αριστο-
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τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (υπ’ αρ. 218/01-09-2022 
έγγραφο της Γραμματείας Συγκλήτου),

11. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διά-
ταγμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογι-
κή κατάσταση του Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016,

12. Τις ανάγκες του Ιδρύματος,
13. Την από 06-09-2022 οικονομική έκθεση του Τμή-

ματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια-
χείρισης του Α.Π.Θ.,

14. Το υπό στοιχεία Φ.1/Α/451/124932/B1/12-10-2022 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και 
ΜΠ.Δ.Σ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

15. Το υπό στοιχεία 155545/Ζ2/15-12-2022 (αριθμ. εισερχ. 
πρωτ. 34655/21-12-2022) έγγραφο του Τμήματος Β’ Λοιπού 
Διδακτικού Προσωπικού του ΥΠΑΙΘ, διαπιστώνουμε:

Την ένταξη του Δημητρίου Φωτιάδη του Κλημέντιου, που 
υπηρετεί στο Ίδρυμα με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου, στην ειδικότητα Μεταφραστών- Διερμηνέων, 
ΠΕ κατηγορίας, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώ-
ματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά 

αντικείμενα που θεραπεύει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατη-
γορίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου  79 του ν. 4009/2011, 
την υποπαρ. 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 
και της παρ. 5 του άρθρου 465 του ν. 4957/2022.

Η οργανική θέση του παραπάνω υπηρετούντος στο 
Ίδρυμα, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-
νου στην οποία υπηρετεί, μετατρέπεται αυτοδίκαια με 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής του σε αντί-
στοιχη θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με αντίστοιχη κατάργηση της 
κατεχόμενης πριν από την ένταξη οργανικής θέσης του.

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ/Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των: 8281/Β3/13-12-2022).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 29 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ    
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*02071023112220008*

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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