
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
δύο (02) κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμή-
νου: α) Κοινωνικής Πολιτικής και β) Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής.

2 Καθιέρωση ωρών εργασίας κατά τις νυχτερινές 
ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των δασι-
κών υπαλλήλων του Ταμείου Διοικήσεως και Δια-
χειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών.

3 Μεταφορά προσωπικού του Εθνικού Ινστιτούτου 
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του 
ν. 4578/2018.

4 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Καλα-
μάτας.

5 Αποδοχή πρότασης δωρεάς κινητών της Α.Ε. με 
την επωνυμία «HONDOS (ΧΟΝΤΟΣ) CENTER (ΣΕ-
ΝΤΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΛΥΚΑ-
ΤΑΣΤΗΜΑΤΑ» και με το δ.τ. HONDOS (ΧΟΝΤΟΣ) 
CENTER (ΣΕΝΤΕΡ) Α.Ε.Ε. προς το Ελληνικό Δημό-
σιο (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη- Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας- Αρχηγείο Πυ-
ροσβεστικού Σώματος- Επιτελείο /Δ/νση Οικονο-
μικών- Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών).

6 Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Προσωπι-
κού του O.A.Σ.Θ. (Κανονισμός Γ’).

7 Επιβολή προστίμου εκ βάρος του κριθέντος ως 
υπαιτίου: ABDUL KHALED (επ) MOHAMMAD DIB 
(ον) του REZA

8 Επιβολή προστίμου εις βάρος του VASILEV DIMCHO 
του ATANASOV για τελωνειακή παράβαση.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 34854/Ζ1 (1)
  Ίδρυση στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτι-

κής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολι-

τικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοπον-

νήσου δύο (02) κατευθύνσεων προχωρημένου 

εξαμήνου: α) Κοινωνικής Πολιτικής και β) Εκπαι-

δευτικής Πολιτικής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 75 του ν. 4589/2019(Α’ 13).

β) Του π.δ. 118/2003 «Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων 
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Α’ 102) και του 
π.δ. 70/2013 «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, 
Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Α’ 119) και

γ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210) και του 
π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου (απόφαση 09/
02-05-2017 της 105ης συνεδρίασης) του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.

3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/114ΝΠ/177001/Β1/22-10-2018 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως 
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την 
οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι-
σμού του Ιδρύματος ή του τακτικού προϋπολογισμού 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ιδρύονται οι ακόλου-
θες δύο (02) κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: 
α) Κοινωνικής Πολιτικής και β) Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου ρυθμίζονται ειδικότερα 
θέματα για τη λειτουργία των Κατευθύνσεων, όπως ιδίως 
το εξάμηνο έναρξης λειτουργίας τους, ο χρόνος και η 
διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων προτίμη-
σης των φοιτητών και ο τρόπος επιλογής αυτών.

Η ισχύς της απόφασης αυτή αρχίζει από τη δημοσίευ-
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 34432 /Ζ2 (2)
    Καθιέρωση ωρών εργασίας κατά τις νυχτερινές 

ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των δα-

σικών υπαλλήλων του Ταμείου Διοικήσεως και 

Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών. 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 

126/τ.Α’/12-5-1981) «Περί κυρώσεως της από 29-12-1980 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομά-
δος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθ-
μίσεως γενικών θεμάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων 
ταύτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 6320/1934 (ΦΕΚ 
356/τ.Α’/17-10-1934) «Περί παραχωρήσεως της χρήσεως 
δημοσίων δασών εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 
διά σκοπούς εκπαιδευτικούς, ερευνών κ.λπ.».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 του ν. 1881/1951 
(ΦΕΚ 210/τ.Α’/30-7-1951) «Περί ιδρύσεως παρά τω Πα-
νεπιστημίω Θεσσαλονίκης Ταμείου Διοικήσεως και Δια-
χειρίσεως των Πανεπιστημιακών Δασών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 185 του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 
7/τ.Α’/18-1-2015) «Δασικός Κώδικας», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/τ.Α’/
29-12-1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασι-
κών εν γένει εκτάσεων της χώρα», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του 
ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/11-11-1987) «Προσλήψεις 
στο Δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια 
Διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και λοιπές διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/
26-4-1989) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευ-
νας και τεχνολογίας- Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/τ.Α’/
24-12-2015) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, 
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαι-
ωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 
61/τ.Α’/31-3-2011) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22-4-2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

11. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α’/
22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

12. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α’/
29-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων».

13. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/
5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Το άρθρο 1 παρ. 2 και 3 στοιχ. α της απόφασης 
αρ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692 του Υπουργού ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 
769/τ.Β’/27-6-2006).

15. Το αριθμ. 1636/5-12-2018 έγγραφο του Ταμείου 
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών 
για την ανάγκη καθιέρωσης ωραρίου εργασίας κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών, τις νυχτε-
ρινές ώρες, τα Σάββατα και τις Κυριακές, καθώς και τις 
εξαιρέσιμες ημέρες, σε ορισμένους κλάδους του διοι-
κητικού προσωπικού του ως άνω φορέα, προκειμένου 
να αντεπεξέλθει:

α) στον άμεσο έλεγχο των καταγγελιών και τη δίωξη 
των δασικών και αγρονομικών παραβάσεων,

β) στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, παράνομης 
θήρας, παράνομων υλοτομιών, εκχερσώσεων και διακί-
νησης δασικών προϊόντων, καταπατήσεων και λοιπών 
δασικών ανομημάτων,

γ) στην ανάγκη συνεργασίας με όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς και κυρίως, τους ΟΤΑ, την Ελληνική 
Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα και τους δασικούς 
υπαλλήλους όμορων Δασαρχείων και

δ) στη συστηματική εν γένει παρουσία των δασικών 
υπαλλήλων εντός των δασικών οικοσυστημάτων και σε 
μη εργάσιμες ώρες και σε εξαιρέσιμες ημέρες κατά τις 
οποίες παρατηρούνται και οι περισσότερες παράνομες 
πράξεις και είναι αναγκαίος ο έλεγχος για την αποτε-
λεσματική εκτέλεση των καθηκόντων δασοπροστασί-
ας που τους έχουν ανατεθεί από την ισχύουσα δασική 
νομοθεσία (ν.δ. 86/1969, ν. 998/1979, ν. 1845/1989, 
ν. 3208/2003, ν. 4280/2014 κα).

16. Την αριθμ. Φ.1/Γ/02615232/Β1/1-2-2019 εισήγη-
ση του άρθρου 24 παρ. 5 στ. ε’ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
143/τ.Α’/28-6-2014) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.
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17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνονται ώρες εργασίας κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες 

στο διοικητικό προσωπικό (μόνιμο ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου) που υπηρετεί στο Ταμείο Διοικήσεως 
και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών προς συμπλήρωση και καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας του, προκειμένου τα Δασαρχεία των Πανεπιστημιακών Δασών Περτουλίου Τρικάλων και Ταξιάρχη Βρα-
στάμων Χαλκιδικής να λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο (24ωρο) και όλες τις ημέρες του έτους, και οι δασικοί 
υπάλληλοι των ανωτέρω Υπηρεσιών να μετέχουν ανά κατηγορία και κλάδο στην προστασία των Πανεπιστημιακών 
Δασών, σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα δασοπροστασίας, ως εξής:

. Κλάδου ΠΕ Δασολόγων

. Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας (Δασοπόνων)

. Κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων

. Κλάδου ΔΕ Τεχνικού- οδηγών

. Κλάδου ΔΕ Τεχνικού- Επιστατών (Εργοδηγών)

. Κλάδου ΥΕ Δασοφυλάκων
2. Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχοληθεί μέσα στα καθοριζόμενα όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις 

περί ωραρίου εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

Αριθμ. 10127/Δ1/3466 (3)
 Μεταφορά προσωπικού του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4578/2018. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4578/2018 (Α’ 200) «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις 

θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
4. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α’), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 8 της με αριθμ. πρωτ. 16905/4347/10-5-2016 (Β’ 1362) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 66400/Δ1/22558/24-12-2018 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατάρτιση Πίνακα θέσεων για τη μεταφορά προσωπικού του Εθνικού Ινστιτούτου 
Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4578/2018».

7. Τις αιτήσεις των υπό μεταφορά υπαλλήλων.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΣΕΠΕ ύψους 

67.041,00 ευρώ και σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ ύψους 293.107,00 ευρώ για το έτος 2019, καθώς και 
αντίστοιχες πιστώσεις για κάθε επόμενο έτος.

9. Την με αρ. πρωτ. οικ. 3120/186/13-2-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’).

10. Την αριθμ. 7021/1555/20-2-2019 βεβαίωση της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών και την αριθμ. 86/4-3-2019 βεβαίωση της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το π.δ. 80/2016, αποφασίζουμε:

Μεταφέρονται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.) οι παρακάτω υπάλληλοι που υπηρετούν στα καταργούμενα με το άρθρο 37 του ν. 4578/2018 (Α’ 200) Περι-
φερειακά Γραφεία/ Ενότητες του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, με την ίδια εργασιακή 
σχέση και στην ίδια ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, με μεταφορά της θέσης που κατέχουν, ως εξής:
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ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. ΜΑΤΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
του ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής 
Μακεδονίας

2. ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων Κεντρικού Τομέα 
Θεσσαλονίκης

3. ΜΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων Δυτικού Τομέα 
Θεσσαλονίκης

4. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
του ΙΩΑΝΝΗ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων Ημαθίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ
του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΠΑ2 25ης Μαρτίου, 
Θεσσαλονίκη

2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΡΗΓΙΝΟΣ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 Τούμπας, Θεσσαλονίκη

3. ΓΛΑΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΠΑ2 Πύλης Αξιού, 
Θεσσαλονίκη

4. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πελοποννήσου, Πάτρα

5. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πελοποννήσου, Πάτρα

6. ΚΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 Ρόδου

7. ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 Τρίπολης

8. ΚΩΤΣΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 Ιωαννίνων

9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 Ιωαννίνων

10. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ
του ΗΛΙΑ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 Καβάλας

11. ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 Ναυπλίου

12. ΡΟΥΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 Βόλου

13. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 Αλικαρνασσού

14. ΔΟΞΑΡΑ ΑΝΝΑ
του ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 Λάρισας

15. ΝΤΟΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
του ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 Λάρισας

16. ΓΟΥΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του ΙΩΑΝΝΗ ΙΔΑΧ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Περιφερειακή Διεύθυνση 
Θεσσαλίας, Λάρισα
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Οι ανωτέρω υπάλληλοι κατατάσσονται σε βαθμό και 
μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
περί χρόνου που αναγνωρίζεται στο Δημόσιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2019

Η Υπουργός

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 18867 (4)
    Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Κα-

λαμάτας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 «Κώδικας 

Δικηγόρων» (Α’ 208) όπως ισχύει.
β) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

β) Tου π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

3. Tην 22631 οικ./17.4.2018 απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα-
φής “με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου,…» (Β’ 1450).

4. Την Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

5. Το αριθμ. 40303/29.10.2018 έγγραφο του Δημάρχου 
Καλαμάτας, με συνημμένη την 343/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου «Καθορισμός τριών (3) θέσεων 
ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Καλαμάτας».

6. Την αριθμ. ΔΥ/19.2.2019 βεβαίωση της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου περί 
υπάρξεως πίστωσης.

7. Την 1251/3.7.2018 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΑΔΑ: 6ΦΧ3ΩΕΕ-ΟΟΒ) και

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 22.000 
ευρώ, η οποία για το τρέχον οικονομικό έτος ανέρχε-
ται σε 10.800 ευρώ περίπου, ποσό που θα καλύπτεται 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Δήμου οικείου 
οικονομικού έτους (ΚΑ: 106041 – Τακτικές αποδοχές), 
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α. Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα 

πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομι-
κή Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, σε τρία (3) άτομα,

β. Tο χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες. 
με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) 
μηνών, μετά από αποδοχή της σχετικής αίτησης του υπο-
ψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. 
Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου και 1η Ιου-
λίου κάθε έτους.

γ. Tη μηνιαία αποζημίωσή τους σε εξακόσια (600) ευρώ, 
ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, 
παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα 
καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα, με βάση το παρουσι-
ολόγιο, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και

δ. Tο ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκού-
μενων, σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νο-
μικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του 
παρουσιολογίου, είναι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου.

Β. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο 
γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της 
σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Για 
την έναρξη των προθεσμιών θα ενημερώνεται ο Δικη-
γορικός Σύλλογος Καλαμάτας.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου 
ασκουμένου από το Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας ι, 
γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, στα-
θερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και 
επισυνάπτουν βιογραφικό σημείωμά τους. Σε περίπτωση 
που οι αιτήσεις των υποψήφιων που πληρούν τις τεθεί-
σες προϋποθέσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέ-
σιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται με 
δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο 
Καλαμάτας, παρουσία εκπροσώπου του Δικηγορικού 
Συλλόγου Καλαμάτας.

Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκού-
μενο σχετική βεβαίωση από τη Νομική Υπηρεσία του 
Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Με εντολή Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΛΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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(5)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς κινητών της Α.Ε. με 

την επωνυμία «HONDOS (ΧΟΝΤΟΣ) CENTER (ΣΕ-

ΝΤΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΛΥΚΑ-

ΤΑΣΤΗΜΑΤΑ» και με το δ.τ. HONDOS (ΧΟΝΤΟΣ) 

CENTER (ΣΕΝΤΕΡ) Α.Ε.Ε. προς το Ελληνικό Δημό-

σιο (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη- Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας- Αρχηγείο Πυ-

ροσβεστικού Σώματος- Επιτελείο /Δ/νση Οικονο-

μικών- Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών). 

 Με την από 22.02.2019 με αριθμ. 16881 ΕΞ2019/
27.02.2019 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 του 
ν. 4223/2013, καθώς και των άρθρων 496, 498 και 499 
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρε-
άς της Α.Ε. με την επωνυμία «HONDOS (ΧΟΝΤΟΣ) CENTER 
(ΣΕΝΤΕΡ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣ-
ΤΗΜΑΤΑ» και με το δ.τ. HONDOS (ΧΟΝΤΟΣ) CENTER 
(ΣΕΝΤΕΡ) Α.Ε.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη- Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας- Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος- Επιτε-
λείο / Δ/νση Οικονομικών - Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και 
Αποθηκών), ενός Υδροφόρου Πυροσβεστικού Οχήματος 
Ελαφρού Τύπου (4×4) χωρητικότητας 500 λίτρων νερού, 
Μοντέλο ISUZU D- MAX EXTENDED CAB 4×4, Αριθμός 
πλαισίου: MPATFS87JJT004640, αρ. κινητήρα SP7517.

Η συνολική αξία της δωρεάς ανέρχεται στο ποσό των 
σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (42.900,00 €) 
πλέον ΦΠΑ δέκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ 
(10.296,00 €), ήτοι συνολικού ποσού πενήντα τριών χι-
λιάδων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ (53.196,00 €). 

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

Αριθμ. Δ4δ/οικ. 18051 (6)
   Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Προσω-

πικού του O.A.Σ.Θ. (Κανονισμός Γ’) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4482/2017 (ΦΕΚ Α’/102) «Νέο 

ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην 
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες δια-
τάξεις» και ειδικότερα την παράγραφο 3 του άρθρου 30.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α’ 98).

3. Το π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α’/151) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’/210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’/208) «Ανασύσταση και με-
τονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .... και Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων».

6. Τη με αριθμ. Α-44038/4189/09/04.09.2009 (ΦΕΚ 
Β’/1930) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Προσωπι-
κού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλο-
νίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) (Κανονισμός Γ’)».

7. Τη με αριθμ. 38 απόφαση της συνεδρίασης της 
29.11.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του O.A.Σ.Θ. 
με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γενικού 
Κανονισμού Προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ. (Κανονισμός Γ’).

8. Το με αριθμ. 411/15.01.2019 έγγραφο του Ο.Α.Σ.Θ. 
με το οποίο υπεβλήθη προς έγκριση η τροποποίηση του 
Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του Ο.Α.Σ.Θ.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παράγραφο 3 του άρθρου 27 
του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του Οργανισμού 
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ) (Κα-
νονισμός Γ’), όπως αυτός καθορίστηκε με την αριθμ. 
Α-44038/4189/09/04.09.2009 (ΦΕΚ Β’/1930), απόφαση, 
ως εξής:

«3. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται παρακρατούνται 
σε ειδικό λογαριασμό και διατίθενται με αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου του O.A.Σ.Θ κατόπιν πρότασης - 
εισήγησης του συλλόγου των εργαζομένων για ενίσχυση 
δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους εργαζόμε-
νους του Οργανισμού, ανέργους, κ.λπ.».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ   

Ι

Αριθμ. 3737 (7)
 Επιβολή προστίμου εις βάρος του κριθέντος ως 

υπαιτίου: ABDUL KHALED (επ) MOHAMMAD DIB 

(ον) του REZA 

 Δυνάμει της 29/2017/06-03-2019 καταλογιστικής 
πράξης του Τελωνείου Κορίνθου και λόγω παράβασης 
των άρθρων 119Α2, 142 παρ. 2 και 155 και επόμενα του 
ν. 2960/2001(«Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»), εκ βάρος 
του κριθέντος ως υπαιτίου:

ABDUL KHALED (επ) MOHAMMAD DIB (ον) του REZA 
και της ΜΕΝΙ, άνευ ΑΦΜ, πρώην κατοίκου του Κέντρου 
Φιλοξενίας Αλλοδαπών του Σκαραμαγκά Αττικής και 
νυν αγνώστου διαμονής, Συριακής Υπηκοότητας, λόγω 
διάπραξης τελωνειακής παράβασης λαθρεμπορίας κα-
πνικών προϊόντων, κατά τις ανωτέρω διατάξεις.

Επεβλήθη εις βάρος του ανωτέρω υπαιτίου (ABDUL 
KHALED MOHAMMAD DIB του REZA) πολλαπλό τέλος 
ίσο με το ελάχιστο ποσό πολλαπλού τέλους σύμφωνα 
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με το άρθρο 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, ήτοι ποσό 
ΧΙΛΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ #1.500,00# €, το οποίο 
υπόκειται κατά την είσπραξη του σε Τ.Χ 2% και ΟΓΑ επί 
των Τελών Χαρτοσήμου 20%, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Τελών Χαρτοσήμου.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται δια δημοσιεύσεως 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 («Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα»). 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΛΩΝΗΣ

Ι

(8)
   Επιβολή προστίμου εις βάρος του VASILEV 

DIMCHO του ATANASOV για τελωνειακή παρά-

βαση. 

  Με την 19GRYK343100000137/4-3-2019 καταλογιστι-
κή πράξη της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τελω-
νείου Αγίου Νικολάου, ο (επών.) VASILEV (ον.) DIMCHO 

του ATANASOV, με αριθμ. ταυτότητας Βουλγαρικών Αρ-
χών 644662321, με ΑΦΜ 162634171, αγνώστου διαμο-
νής, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί αυτοκίνητο μάρκας 
HYUNDAI COUPE με αρ. κυκλοφορίας Βουλγαρίας PB 
0178 KΑ και αριθμό πλαισίου KMHJG21RPWU081103, 
ενώ ήταν πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, κρί-
θηκε υπαίτιος τέλεσης απλής τελωνειακής παράβασης, 
των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 128, 129, 
130, 142 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα».

Επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαίτιου, το προ-
βλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 137 Α παρ. 1 περ. α’ 
ν. 2960/2001 ύψους τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, πλέ-
ον τελών χαρτοσήμου (3.000,00 x 2,4 %= 72,00 ευρώ), 
συνολικά δηλαδή τριών χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ 
(3.072,00).

Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τε-
λωνειακού Κώδικα». 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΜΑΡΙΑ ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗ  
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*02009832203190008*

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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